‘betaalbare zorg voor elke burger’

Celsus aan-tafel-sessie
‘Ontmoeting van wetenschap en beleid’
Thema: Transparantie in de zorg –
Is kwaliteitsinformatie geschikt als keuze-informatie?
Datum en tijdstip: 5 maart 2015, 15.00-17.30 uur
Locatie: ministerie van VWS, ruimte 12.003

Programma
15.00
15.15
15.30
16.00
17.00

Welkom, dr. Patrick Jeurissen
Korte inleiding op het thema zelfmanagement, beleidsrelevantie, door VWS-er
Stand van de wetenschap, door dr. Jozé Braspenning
Discussie
Afsluiting met borrel

Achtergrond en doelstelling
Met aan-tafel-sessies 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. Aantafel-sessies 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 transparantie in de zorg
Er is grote behoefte aan transparantie in de zorg. Transparantie van kwaliteit maakt
het mogelijk dat patiënten en verwijzers kunnen kiezen waar ze behandeld worden;
dat zorgverzekeraars gedifferentieerd contracten kunnen afsluiten; en dat
zorgverleners weten hoe goed zij zijn en waar zij kunnen verbeteren. Er is inmiddels
veel geïnvesteerd in transparantie van kwaliteit en er zijn veel kwaliteitsindicatoren
ontwikkeld waarmee informatie over kwaliteit beschikbaar wordt. Hoe goed en
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betrouwbaar is deze kwaliteitsinformatie? En op welke manier wordt deze informatie
gebruikt in het keuzegedrag? In deze aan-tafel-sessie gaan we hierover in gesprek en
over hoe het gebruik van relevante informatie gestimuleerd kan worden.

Doelgroep Genodigden; circa zes personen VWS, zes personen IQ

