
 

 

 Betaalbare zorg: anders organiseren (na COVID-19) 
11 mei 2022 | 13:00-17:00 uur 

The Hague Conference Centre, New Babylon 
 

Anna van Buerenplein 29, Den Haag 
 

 
 

 

* Iedere bezoeker ontvangt een exemplaar van het boek  ‘The market reform in Dutch health care. 
Results, lessons and prospects’ van prof. dr. Patrick Jeurissen en prof. dr. Hans Maarse. 
** Deze dag wordt u aangeboden door de Academie voor Betaalbaarheid van Zorg, activiteit van de 
Leerstoel Betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg, afdeling IQ healthcare – Radboudumc. 
Congresdeelname is gratis. 
*** Klik hier voor informatie over de bereikbaarheid van de congreslocatie. 

Door COVID-19 kon ons live event op 8 december 2021 helaas niet doorgaan. We 
presenteerden ons boek over 15 jaar marktwerking noodgedwongen in een  
drukbezocht  webinar. Het live event werd verschoven naar 11 mei 2022.  

De komst van  COVID-19 was ook een wake-up call: vraagt dit een ander zorgstelsel? En 
welke vraagstukken moeten nu worden aangepakt? Op 11 mei staat dit centraal in ons 
symposium ’Betaalbare zorg: anders organiseren (na COVID-19)’. Wat betekent 
pandemische paraatheid in het licht van een betaalbare en toegankelijk zorg?  

We vervolgen deze middag met inzichten van een nieuwe generatie jonge onderzoekers: 
welke mogelijkheden zien zij om de zorg anders en beter te organiseren? De zorginhoud 
staat hierbij voorop: digitale oplossingen voor patiënten met hartfalen, niet-gepaste 
zorg, de organisatie van ziekenhuizen, maar ook minder registratiedruk en hoe werken 
specialisten nu samen rondom patiënten met meerdere aandoeningen, en patiënten 
met dementie? 

Het WRR rapport ‘Kiezen voor Houdbare Zorg’ maakt duidelijk dat we beter moeten 
kiezen waar onze prioriteiten liggen. Raadslid prof. Marianne de Visser doet een voorzet 
hoe deze eruit zouden moeten zien. Tot slot presenteren drie vooraanstaande 
deskundigen hún aanpak in het ‘anders organiseren’: 1) kiezen binnen de derde lijn, 2) 
betere zorg voor patiënten met multimorbiditeit en 3) Keuze in woonzorgvormen voor 
ouderen.  
We sluiten de middag af met een paneldiscussie en een netwerkborrel.  
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PROGRAMMA 
12:30 Ontvangst met broodjes 

13:00 Opening 
Dagvoorzitter prof. dr. Patrick Jeurissen, Radboudumc 

Sessie I        Betaalbaarheid en pandemische paraatheid 

13:10 Pandemische paraatheid en het financieren van de virologische voorbereidingen  
Prof. Dr. Ab Osterhaus 

13:30 Resilient Health Systems 
Dr. Josep Figueras, WHO European Observatory of Health Systems and Policies 

13:50 Discussie met de zaal 

Sessie II        De zorg anders organiseren: een nieuwe generatie aan het woord 

 Parallelsessie I -  Organisatie van zorg Parallelsessie II -  Doelmatige zorg 

14:00 Telemonitoring hartfalen 
Stefan Auener – Radboudumc   

Terugdringen van niet-gepaste zorg  
Simone van Dulmen – Radboudumc   

14:15 Hoe schaal je effectieve interventies 
op? Daniëlle Kroon – Radboudumc   

Betaalbare dementiezorg 
Toine Remers – Radboudumc   

14:30 Betaalbaar ziekenhuizen organiseren 
Erik Wackers – Radboudumc   

Oplossingsrichtingen ‘registratiedruk’ 
Dr. Luc Hagenaars, senior onderzoeker 
Amsterdam UMC 

14:45 PAUZE 

Sessie III       Zorg anders organiseren (vervolg plenair) 

15:15 Dr. Albert van der Horst, afdelingshoofd Algemeen Economisch Beleid bij VWS 

15:20 Kiezen voor houdbare zorg 
Prof. dr. Marianne de Visser – WRR 

15:40 Hoe verder met derdelijns zorg? 
Prof. dr. Pim Assendelft, hoogleraar Preventie in de zorg  – Radboudumc & 
kwartiermaker voor de NFU commissie  ‘Onderzoek en innovatie’ 

16:00 Multimorbiditeit: op zoek naar een oplossing 
Prof. dr. Barbara van Munster, Internist-geriater – UMCG 

16:20 Wat weten we van kleinschalige woonzorgvormen? 
Dr. Florien Kruse – Radboudumc   

16:35 Paneldiscussie ‘Anders organiseren’  
Met dr. Albert van der Horst, prof. dr. Marianne de Visser, prof. dr. Pim Assendelft,  
prof. dr. Barbara van Munster en dr. Florien Kruse. 

17:00 Netwerkborrel  

Coronamaatregelen:  Wij volgen de richtlijnen van de overheid en het RIVM en hanteren de aanwijzingen die 
op dat moment gelden bij de organisatie van deze conferentie. 
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