Uitnodiging!

Talkshow
‘Minder opnamen voor COPD
door betere samenwerking:
natuurlijk, maar hoe dan?’
Deel 1: maandag 10 mei, 2021
20.00 - 21.30 uur
Deel 2: woensdag 12 mei, 2021
20.00 - 21.30 uur

Voor zorgverleners in ziekenhuizen én eerste lijn.
En voor zorgverzekeraars en beleidsmakers. Voor iedereen
die wil innoveren/verbeteren.

Talkshow host: Tom van ‘t Hek,
was voorheen huisarts, tophockeyer en bondscoach
van het dameshockey elftal. Tegenwoordig is hij een
ervaren dagvoorzitter en gespreksleider.

Programma

1
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Minder opname voor COPD door betere samenwerking: natuurlijk, maar hoe dan?
Ervaringsdeskundigen spreken over de meerwaarde
van het landelijk zorgpad COPD longaanval en de
bestaande (interdisciplinaire) barrières en oplossingen.

Implementatie van het landelijk transmuraal zorgpad COPD longaanval met
ziekenhuisopname
Landelijk zorgpad COPD longaanval met ziekenhuis
opname
- Wat is het landelijk zorgpad?
- Resultaten uit onderzoek en de zes voorkeurinterventies;
- Van landelijk naar regionale invulling;
- Belangrijkste lessen voor succesvolle implementatie.
Pragmatisch kijken naar patiëntcontacten en meer
waarde zorgcoördinator
- Het hoe en waarom van de contactmomenten;
- Ervaringen van professionals omtrent implementatie en pragmatiek;
- Succes- en faalfactoren;
- Verschillende invullingen pilotregio’s.

Betrekken van patiënt, zorgverzekeraar
en regio bij implementatie
Zelfmanagement, longaanval actieplan en individueel
zorgplan (IZP): hoe stellen we samen een nuttig plan op?
- Gezamenlijke besluitvorming;
- De rol van patiënt en de verschillende zorgverleners.
Wie doet wat?
- Praktische tips.
Samenwerking en draagvlak creëren voor transmurale projecten.
- Op zorgverleners niveau;
- Op organisatorisch vlak (regionetwerken).
Transmuraal werken en de rol van de zorgverzekeraar.

Tafelgasten tijdens de talkshow zijn:
prof. dr. Huib Kerstjens, longarts en co-voorzitter landelijk
zorgpad COPD longaanval met ziekenhuisopname,
Universitair Medisch Centrum Groningen
Philippe Salomé, huisarts n.p. en kerngroeplid expertgroep CAHAG, co-voorzitter landelijk zorgpad COPD
longaanval met ziekenhuisopname
Erny Korsmit, adviseur netwerkzorg en projectleider,
Bravis ziekenhuis
Lidewij Sekhuis, senior projectleider,
Long Alliantie Nederland
José Brummelhuis, gespecialiseerd verpleegkundige
longen,Thuiszorgorganisatie Evean
Gertrud van Vulpen, Praktijkmanager en voorzitter V&VN
praktijkverpleegkundige en praktijkondersteuner,
Huisartsenpraktijk ’t Woud
Els Fikkers, verpleegkundig specialist longziekten,
Ziekenhuis Rijnstate
Tamara van den Berg, verpleegkundig longconsulent,
Franciscus Gasthuis & Vlietland
Lisa Kool, kaderverpleegkundige en docent
gezondheidsbevordering Astma & COPD Huisartsen
Centrum Maassluis en Breederode Hogeschool
dr. Patrick Poels, bestuurder zorggroep ‘Onze huisartsen’
en kaderhuisarts Astma en COPD Huisartsenpraktijk Bles
en Poels
Mariëtte Oostindiër, directeur coöperatie ‘Samen op een
lijn’ en manager integrated Healthcare Regio Zuidoost
Brabant Maxima Medisch Centrum
Karen Schram MSc, kerndocent Verpleegkunde Hogeschool
Rotterdam, voormalig transmuraal alliantiemanager en zorginkoper Integrale Zorg bij zorgverzekeraar VGZ en CZ
dr. Hans in ‘t Veen, longarts, Franciscus Gasthuis & Vlietland

Vorm: Talkshow, uitgezonden als twee
geaccrediteerde webinars.
Deel 1: 10 mei 20 - 21.30 uur
Deel 2: 12 mei 20 - 21.30 uur
Vragen kunt u stellen via de chatfunctie.
Het webinar zal worden afgesloten met een
aantal toets vragen.

en:

Kosten: Geen
Voor wie:
Voor zorgverleners in ziekenhuizen én eerste
lijn. En voor zorgverzekeraars en beleidsmakers.
Voor iedereen die wil innoveren/verbeteren.
Accreditatie:
Er zijn 2 punten per webinar in aanvraag bij
kwaliteitsregister V&V, VS register, NVvPO,
NVALT en Accreditatie Bureau Cluster 1

Voor meer
informatie over het
landelijk zorgpad
en/of het
terugkijken van
deze webinars zie
www.longaanval.nl

Aanmelden:
www.lancongreslongaanval.nl
Organisatie:
info@morganiseren.nl

organiseren begint met een

Uitvoering: Meneer E. illustratie & Vormgeving

Minder opnamen
voor COPD door
betere samenwerking:
natuurlijk,
maar hoe dan?

Concept: VitamineMix

De talkshows zijn mede
mogelijk gemaakt door:

