Winteracademie Betaalbaarheid van zorg 2015
“Betaalbaarheid in relatie tot kwaliteit”
Duur: 4 dagen en een afsluitend congres (data zie onder)
Deelnemers: Ongeveer 25 beleidsmedewerkers (VWS, EZ, Financiën, Justitie)
Locatie: Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering
Organisatie: Celsus academie en Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering
Doel
Het doel van de Winteracademie is de deelnemers meer inzicht geven in (de discussies over) de
betaalbaarheid van het Nederlandse zorgstelsel vanuit de praktijk, wetenschap en het beleid. Tevens
biedt de Winteracademie een podium om zelf in discussie te gaan over de verschillende
onderwerpen die aan bod komen. Colleges en presentaties hebben een interactief karakter.
Daarnaast voorziet het programma in een debat, een forumdiscussie en een afsluitend congres.
Leerdoelen: na het volgen van de Winteracademie:
‐ heeft de deelnemer (meer) inzicht in de visie van verschillende stakeholders (patiënten,
zorgverzekeraars en zorgverleners) op betaalbaarheid van de zorg;
‐ kan de deelnemer enkele mechanismen benoemen die van invloed kunnen zijn op de
verschillende niveaus (macro, meso en micro) van betaalbaarheid;
‐ heeft de deelnemer (meer) inzicht in het Nederlandse zorgstelsel en de financiering ervan;
‐ is de deelnemer zich (meer) bewust van wat politieke keuzes zijn en de invloed daarvan op
betaalbaarheid en kwaliteit van de zorg.
Voor aanvang zal aan de deelnemers een (digitale) reader met literatuur worden verstrekt.
Dag 1 Maandag 2 februari: Is onze zorg betaalbaar in relatie tot onze gezondheid?
Dagvoorzitter: volgt
Tijd
9.30‐12.15
12.15‐13.30
13.30‐14.45

Onderwerp/titel
Zorg en overheidsfinanciën
Lunch
De baten van onze zorg

15.00‐16.15

De kosten van onze zorg

Wie
Volgt
Dhr. Marc Pomp (Economische
Beleidsanalyse)
Prof. dr. Johan Polder, RIVM,
Universiteit van Tilburg

Dag 2 Dinsdag 3 februari: Ons zorgstelsel en betaalbaarheid van de zorg
Dagvoorzitter: volgt
Tijd
9.30‐10.45

12.15‐13.15
13.15‐15.00

Onderwerp/titel
Zorgstelsel en betaalbaarheid van de
curatieve zorg
Zorgstelsel en betaalbaarheid van de
langdurige zorg
Lunch
Solidariteit en betaalbaarheid

15.00‐16.15

GGZ en betaalbaarheid

11.00‐12.15
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Wie
Dr. Patrick Jeurissen (Celsus
academie, VWS)
Prof. dr. Hans Maarse (UvM)

Dr. Stef Groenewoud (IQ
healthcare),
Dhr. Henk van der Velden (FNV)
volgt

Dag 3 Maandag 9 februari: Visie op betaalbaarheid en gezondheid van stakeholders
Dag dagvoorzitter: volgt
Tijd
9.30‐10.45

Onderwerp/titel
Eerstelijnszorg, zorggroepen

Wie
volgt

11.00‐12.15

Ouderenzorg

volgt

12.15‐13.30
13.30‐15.15

Lunch
Verzekeraars
Patiënten
Debat

15.30‐16.15

Drs. René Groot Koerkamp (ZN),
volgt
Sprekers van vandaag
o.l.v. dagvoorzitter

Dag 4 Dinsdag 10 februari: Kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg
Dagvoorzitter: dr. Patrick Jeurissen
Tijd
9.30‐10.00

Onderwerp/titel
Transparantie

10.00‐11.00

Zorguitkomsten in relatie tot
betaalbaarheid
Praktijkvariatie: probleem of
oplossing? Inleidingen en debat
Lunch
Populatiebekostiging
Werkt de markt

11.00‐12.15
12.15‐13.30
13.30‐15.00

15.00‐16.15

Forum discussie

Congres: Donderdagmiddag 12 februari: Verspilling in de zorg
Zaalcapaciteit 100 mensen, ook anderen dan cursisten welkom.
Inloop vanaf 14.00 uur, start 14.30 uur.
Nadere invulling volgt.
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Wie
Dr. Hilly Calsbeek (Celsus
Academie, IQ healthcare)
Dr. Philip van der Wees (Celsus
Academie, IQ healthcare)
Prof. dr. Gert Westert (IQ
healthcare), volgt
Dr. Jeroen Struys (RIVM,
Afdeling Kwaliteit van zorg en
gezondheidseconomie),
Dr. Xander Koolman (VU, Talma
Instituut)
Dr. Hilly Calsbeek, dr. Philip van
der Wees, dr. Jeroen Struijs, dr.
Xander Koolman
o.l.v. dagvoorzitter

