DREAM Symposium 2015
TITEL: ZICHT OP ZORG
Digitalisatie, empowerment & outcome 2015
LOCATIE:
Het symposium zal gehouden worden in De Eenhoorn te Amersfoort.
Barchman Wuytierslaan 2
3818 LH Amersfoort
TIJD:
Zaterdag 12 september 2015
9:00 – 18.00 uur
09:00 - 10:00

Inschrijving, inloop en ontvangst.

09:15 - 10:00

Sponsorbijeenkomst. Voorzitter: Prof. Dr. Piet L.C.M. van Riel.

10:00 - 10:10

Welkom en opening door de president van DREAM, prof. dr. Piet L.C.M. van Riel.

10:10 - 12:10

Kwaliteitsmanagement in de zorg voor veelvoorkomende chronische aandoeningen.
(deel I)
Voorzitter: prof. dr. Piet L.C.M. van Riel.



Prof. dr. Richard Grol, Professor emeritus Kwaliteit van Zorg
Meerwaarde van transparantie: van extern naar intern gemotiveerd.



Ir. Michele Manto MBA, Nefarma en AbbVie B.V.
Hogere kwaliteit van zorg door eenheid in registers



Dr. Michel Wouters, Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA)
Titel wordt binnenkort bekend gemaakt.



Dr. Tim L. Jansen, VieCuri en Radboud UMC
Wat we nu echt willen weten van het DREAM jichtcohort



Dr. Sander Tas, AMC Amsterdam
Doelmatig gebruik van biologicals bij zeldzame ontstekingsziekten: het RUBRIC
register.



Joost F. Swart, UMC Utrecht
Pharmachild-NL: een nationaal register voor JIA.



12:10 - 13:00

13:00 - 15:00

Erik L.A. Flikkenschild, Registercommissie ZonMw
Efficiënt opschalen en integreren van registers kan met geharmoniseerde
datastandaarden.
Netwerklunch
Themalunch voor verpleegkundigen
‘Dataverzameling in de dagelijkse praktijk’.
Verzorgd door Carine Vogel, Laura Steunebrink,
Carly Janssen, Jolanda Delsing en Harald
Vonkeman.
Kwaliteitsmanagement in de zorg voor
veelvoorkomende chronische
aandoeningen.
(deel II)
Voorzitter: prof. dr. Mart A.F.J. van de
Laar.



Mr. Heleen Post, NPCF
Titel wordt binnenkort bekend
gemaakt.



Laura M.M. Steunebrink, MSc,
Medisch Spectrum Twente
DREAM-RA register: Resultaten
van treat-to-target monitoring in
Reumatoïde Artritis.



Prof. dr. Alexandre E. Voskuyl,
Stichting Systeemziekten
Nederland.
DAiRE, landelijk register voor
systemische lupus
erythematosus; de uitdaging
aangaan.



Naomi Jessurun, MSc. LAREB.
Titel wordt binnenkort bekend
gemaakt.



Dr. Frank Hoentjen, UMC St
Radboud
IB-DREAM: Nationaal register
voor inflammatory bowel
diseases (IBD).



Stoppen met biologicals, kan dat?
(patiënt gecentreerde bijeenkomst)
Voorzitter: dr. Tim L. Jansen.



Dr.Tim L. Jansen
Video’s van de POEET studie



Marjan Ghiti Moghadam
Resultaten van de POEET studie.



Dr. Maarten de Wit
Het belang van de patiënt als partner in
onderzoek.
Deze bijeenkomst wordt mede mogelijk
gemaakt door:

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Dr. Astrid van Tubergen,
Maastricht UMC+
SpA-Net: bruisend op weg naar
transparante zorg.



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

Dr. Otto Visser, IkNL
De Nederlandse
Kankerregistratie als
kwaliteitsinstrument voor de
oncologische zorg
Koffiepauze

ReumaZorg Nederland

Zicht op Zorg
Voorzitter: Prof. dr. Mart A.F.J. van de Laar.



Prof. dr. Annelies E.R.C.H. Boonen, Maastricht UMC+
Titel wordt binnenkort bekend gemaakt.



Marianne Lensink, Zorgverzekeraars Nederland
De visie van zorgverzekeraars.



Marieke Scholte Voshaar, MSc.
Transparantie in de zorg vanuit patiënten-perspectief
Dr. Aimee L. van Wynsberghe, Universiteit Twente
Designing Robots for Care: incorporating patient values into the design process.



16:30 - 16:45

Presentatie DREAM transparantierapport 2015

16:45 - 17:30

Global collaboration around outcomes that matter to people.
door Thomas Kelley
Europe Director of the International Consortium for Health Outcomes Measurement
(ICHOM)

17:30 - 18:00

Afsluiting & Borrel

17.45 – 18.00

Persconferentie

INHOUD:
Dit symposium met een uitdagend programma biedt nieuwe perspectieven op kwaliteitszorg voor
veelvoorkomende chronische aandoeningen.
De nieuwste ontwikkelingen en actuele thema’s uit de dagelijkse praktijk van de zorg komen aan bod.
Deel perspectieven op transparantie van zorg en de ontwikkeling en implementatie van registers.
Leer dataverzameling in de dagelijkse praktijk met gebruik van de nieuwste technologische ontwikkelingen.
Ontwikkel vaardigheden voor patiëntgerichte zorg en co-management.
Evalueer de resultaten van recente onderzoeken gericht op kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van zorg.
Er is van 13.00 – 15.00u een nevensymposium voor patiënten over POEET, de studie Stoppen met
biologicals, kan dat?
Hieraan hebben in veel ziekenhuizen meerdere patiënten deelgenomen.
Klikt u voor meer informatie bij deze website op: Onderzoek & Projecten, Landelijke onderzoeken: POEET
studie: Commitment van reumatologen en patiënten.
Wilt u een nieuw perspectief krijgen op kwaliteitszorg? Kom naar het symposium op 12 september en deel uw
visie.
INTRODUCTIE
Het samenwerkingsverband DREAM is in 2003 opgericht met als doel verbetering van kwaliteit en doelmatigheid
van de zorg voor Reumatoïde Artritis (RA).
Een register- en kwaliteitsmanagementsysteem zijn ontwikkeld en sinds 2013 wordt door DREAM jaarlijks een
rapport gepresenteerd over de kwaliteit van de reumazorg.
Afgelopen jaar is dit initiatief voor RA vervolgd voor de ziekte van Crohn, colitis ulcerosa, Juveniele Idiopathische
Artritis (JIA; jeugdreuma), spondyloartritis en jicht.
Ter gelegenheid van deze uitbreiding wordt onder auspiciën van DREAM op 12 september 2015 voor het eerst
een symposium gehouden over kwaliteit & doelmatigheid in de zorg voor veelvoorkomende chronische
aandoeningen. Zowel zorginhoudelijke, wetenschappelijke als praktische aspecten komen aan bod.
Diverse inhoudsdeskundigen, patiënten als beleidsmakers komen spreken. Ook kan er kennisgemaakt worden
met diverse kwaliteitsmanagementsystemen.
Het zal een inspirerende dag worden om kennis en ervaringen over registers en kwaliteitszorg te delen.
REGISTRATIE
Deelname aan het symposium is vrij indien u verbonden bent aan een van de DREAM organisaties. Echter,
registratie is verplicht. Indien u niet verbonden bent aan een van de DREAM organisaties is een vergoeding van
€25 noodzakelijk.
Registreer u op http://dreamregistry.nl/nl/evenementen/symposium-2015

