De Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering en IQ healthcare
presenteren:

Winteracademie economie en beleid over de
betaalbaarheid van de zorg

Duur: 4 dagen en een afsluitend webinar
Data lesdagen: maandag 18 januari, dinsdag 19 januari, maandag 25 januari en
dinsdag 26 januari
Datum afsluitend webinar: donderdag 28 januari
Deelnemers vierdaagse opleiding: maximaal 20 deelnemers
Doelgroep: beleidsmedewerkers met interesse in de zorg
Deze digitale opleiding is een coproductie van de Rijksacademie voor Financiën,
Economie en Bedrijfsvoering en de Leerstoelgroep Betaalbare Zorg (Radboudumc)
Inhoud
Het doel van de winteracademie is de deelnemers meer inzicht te geven in (de discussies
over) de betaalbaarheid van het Nederlandse zorgstelsel. Inzichten vanuit de praktijk, de
wetenschap en het beleid komen aan bod. Colleges en presentaties hebben een interactief
karakter. Er is regelmatig ruimte voor inhoudelijke discussies. Alle deelnemers aan de
vierdaagse opleiding krijgen een exemplaar van het handboek Betaalbare zorg. Hieronder
wordt het volledige programma weergeven. Het afsluitende webinar heeft als onderwerp:
Financiële impact van COVID-19 en de toekomst van ons zorgstelsel: de geleerde lessen.
Dit webinar is ook toegankelijk voor mensen die niet aan de opleiding meedoen.
Programma
Op dag 1 staan de zorguitgaven centraal. Hierbij wordt onder andere aandacht besteed
aan de rol van de overheid, het Nederlandse zorgstelsel en het Nederlandse
begrotingsbeleid voor de zorg. Daarnaast komen internationale en nationale trends bij de
kostenontwikkeling aan bod. Op dag 2 wordt de werking en inrichting van het zorgstelsel
besproken. In de ochtend behandelen we de curatieve zorg, de langdurige zorg, de Wmo
en de Jeugdwet, en de bekostiging van de zorg. In de middag kijken we onder andere naar
de juridische en ethische aspecten van de zorg. Dag 3 staat in het teken van strategieën
om de zorg financieel houdbaar te maken, zoals preventie, innovatie en gepast gebruik.
Op dag 4 komen de verschillende ervaringen en initiatieven vanuit de praktijk aan bod. We
sluiten de vierdaagse opleiding af met een webinar in de vorm van een debat tussen
experts over de (financiële) impact van COVID-19 op ons zorgsysteem en de geleerde
lessen.
Leerdoelen
De winteracademie verschaft deelnemers inzicht in:






de financiering en inrichting van het Nederlandse zorgstelsel;
de belangrijkste mechanismen die van invloed zijn op de betaalbaarheid van de zorg
op verschillende niveaus (macro, meso en micro);
de invloed van politieke keuzes en instituties op de betaalbaarheid en de kwaliteit van
de zorg;
de visie van verschillende stakeholders (patiënten, zorgverzekeraars en
zorgverleners) met betrekking tot de betaalbaarheid van de zorg;
de spanningen tussen beleid en praktijk.

Programma
Maandag 18 januari. De zorg als het koekoeksjong van de rijksbegroting?
09:30-10:45

Welkom en introductie

10:45-11:00

Korte pauze

11:00-12:30

De kosten van onze zorg

12:30-13:15

Lange pauze

13:15-14:45

Zorg en overheidsfinanciën (deel 1)

14:45-15:00

Korte pauze

15:00-16:30

Zorg en overheidsfinanciën (deel 2)

Florien Kruse, Radboudumc
Johan Polder, RIVM & Tilburg
University

Jan Donders, Rijksacademie

Dinsdag 19 januari. Werking en inrichting van zorgstelsels
09:30-10:45 Betaalbaarheid van de curatieve zorg
10:45-11:00

Korte pauze

11:00-12:15

Betaalbaarheid van de langdurige zorg

12:15-13:00

Lange pauze

13:00-14:00

Juridische aspecten van betaalbaarheid

14:00-14:15

Korte pauze

14:15-15:15

Geneesmiddelenbeleid

15:15-15:30

Korte pauze

15:30-16:30

Ethiek van zorg

Patrick Jeurissen, Radboudumc

Jaap Sijmons, Universiteit Utrecht &
Nysingh advocaten
Kim Janssen, VWS
Eline Bunnik, Erasmus MC
(bijdrage is nog niet bevestigd)

Maandag 25 januari. Strategieën: preventie, verlagen overhead, digitalisering,
innovatie, en gepast gebruik
09:30-11:00 Welk beleid is effectief bij reductie van
Niek Stadhouders, RIVM &
uitgaven?
Radboudumc
11:00-11:15 Korte pauze
11:15-12:15

Preventie en administratieve kosten

12:15-13:00

Lange pauze

13:00-14:00

Innovatie in de zorg en betaalbaarheid

14:00-14:15

Korte pauze

14:15-15:00

Digitalisering

15:00-15:15

Korte pauze

15:15-16:30

Reduceren van praktijkvariatie

Luc Hagenaars, VWS & Radboudumc
Geert Frederix, UMC Utrecht
Stefan Auener, Radboudumc
Femke Atsma, Radboudumc

Dinsdag 26 januari. Wat doen de verschillende partijen in de praktijk?
09:30-10:30

De-implementeren

10:30-10:45

Korte pauze

10:45-11:30

Ondernemerschap in de zorg

11:30-11:45

Korte pauze

11:45-12:15

Innovatie in de langdurige zorg

12:15-13:00

Lange pauze

13:00-14:30

Hoe houden we de zorg betaalbaar?
Zorgverzekeraars perspectief
Korte pauze

Marit Tanke, VGZ

Hoe houden we de zorg betaalbaar?
Zorgverleners perspectief

Bart Berden, ETZ & Radboudumc
(bijdrage is nog niet bevestigd)

14:30-15:00
15:00-16:30

Simone van Dulmen, Radboudumc

Florien Kruse, Radboudumc
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Donderdag 28 januari. Afsluitend webinar
16:00-17:30

Afsluitend webinar (ook toegankelijk
voor niet-deelnemers)
Financiële impact van COVID-19 en de
toekomst van ons zorgstelsel: de
geleerde lessen
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Moderator: Florien Kruse
Leden van het forum: zijn nog niet
bekend

