‘betaalbare zorg voor elke burger’

Celsus kennis–aan–tafel bijeenkomst
‘Ontmoeting van wetenschap en beleid’

Thema: Oncologie – deel 1 Netwerkzorg
voor mensen met kanker of genezen van kanker
Datum en tijdstip: 7 mei 2015, 15.00-17.30 uur
Locatie: ministerie van VWS, ruimte 13.003

Programma
15.00 Welkom en korte inleiding op het thema Netwerkzorg voor mensen met kanker
of genezen van kanker, door dr. Cees Vos
15.15 Stand van de wetenschap a.d.h.v. een tweetal projecten, door dr. Rosella
Hermens
16.00 Discussie
17.00 Afsluiting met borrel
Achtergrond en doelstelling
Met kennis-aan-tafel bijeenkomsten wordt de interactie tussen beleidsmakers en
onderzoekers vergroot en de basis gelegd voor een persoonlijk netwerk. Tijdens de
bijeenkomsten vindt gedachtewisseling plaats over specifieke
betaalbaarheidsvraagstukken. Kennis-aan-tafel bijeenkomsten worden enerzijds
ingericht om de beleidsrelevantie van ontwikkelde kennis scherper in beeld te krijgen
en anderzijds om beleidsvragen scherper te formuleren voor onderzoeksdoeleinden.
Draagvlak, interactie, netwerk en reflectie op betaalbaarheidsvraagstukken zijn
kernbegrippen. Er wordt verdieping gezocht en stilgestaan bij achtergronden, keuzes
en evidence voor beleidsmaatregelen voor specifieke betaalbaarheidsvraagstukken.
Thema netwerkzorg voor mensen met kanker of genezen van kanker
Wat is optimale zorg voor mensen met kanker en mensen die genezen zijn van kanker?
Wat zijn klachten van ex-patiënten? Hoe ziet het zorgtraject eruit voor beide groepen
patiënten? Hoe kunnen we de oncologiezorg verbeteren?

Celsus, academie voor betaalbare zorg is een initiatief van het ministerie van VWS
in samenwerking met IQ healthcare. IQ healthcare is onderdeel van het Radboudumc.
Programmaleiding dr. PPT Jeurissen en dr. M Tanke | www.celsusacademie.nl
info@celsusacademie.nl | +31 (0)24 3615305

Met het adviesrapport “Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren” (10 april j.l.)
nog vers in het geheugen gaan we in gesprek over het huidige zorgaanbod en de
zorgbehoefte van (ex)patiënten. Hierbij willen we nadrukkelijk ingaan op de
‘netwerkgedachte’. Hoe kiezen mensen hun zorg? In hoeverre zijn ze betrokken bij (de
keuze voor) hun zorg?
Deze middag vormt het eerste deel van een tweeluik; in het tweede deel (naar
verwachting in juni) komt de indicatiestelling aan bod, hoe komt de besluitvorming
voor behandeling tot stand? Welke patiënten komen in aanmerking voor de veelal
zware behandelingen? Wat weten we over over- of onderbehandeling?
Doelgroep
Genodigden; circa zes personen (via) VWS en zes personen (via) IQ healthcare

