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Symposium Doelmatigheid
Hoe scoort uw praktijk op de doelmatigheidsmeter? Is uw zorgver-

zekeraar tevreden? Mindert u zorg en geeft het afvinken van lijstjes u 

een tevreden gevoel?  Dat is mooi, maar dan is dit symposium waar-

schijnlijk niets voor u.

Wij denken dat doelmatigheid in de zorg moet gaan over het matigen 

van zorguitgaven door doelgericht te behandelen. Dat betekent dat 

we ook moeten investeren. In de juiste behandeling, voor de juiste 

patiënt op het juiste moment. En in kennis, want we willen graag be-

grijpen waar het bij doelmatige keuzes nu werkelijk om gaat.     

Spreekt u dit aan? Dan nodigen wij u uit om op 7 maart 2013 met 

ons op zoek te gaan naar de balans tussen kosten en effectiviteit. We 

starten deze middag vanuit een gezondheidseconomisch perspectief, 

dat doelgericht vertaald wordt naar de dagelijkse praktijk van patiënt, 

arts, apotheker en zorgverzekeraar. 

Dit doen we in het Geldmuseum in Utrecht, waar uw aanwezigheid op 

waarde wordt geschat.

Jan Erik de Wildt, MHA
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Graag tot ziens op 7 maart in het 
Geldmuseum te Utrecht
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Afzender:

...Kom naar het Symposium Doelmatigheid
Doelmatigheid is een woord wat tegenwoordig veel voorbij komt in de gezondheidszorg.

De defi nities en beschrijvingen hiervan lopen uiteen. Voor ons staat het voor goede 

patiëntenzorg die betaalbaar blijft voor de samenleving. Dat is ons doel. Door doelmatiger 

te werken kan goede COPD-zorg ook in de toekomst gewaarborgd blijven. Maar wat 

houdt dat nu precies voor alle betrokken beleidsmakers, zorgverzekeraars en iedereen 

‘in het veld’ in? Hoe geven we dit verandertraject samen vorm?

Kom naar het symposium Doelmatigheid op 7 maart 2013 in het Geldmuseum te Utrecht. 

Tijdens dit symposium komen belangrijke doelmatigheidsvraagstukken met betrekking

tot COPD-zorg vanuit verschillende perspectieven aan de orde. Werk mee aan het 

betaalbaar houden van goede zorg. Schrijf u nu (via bijgaande antwoordkaart) in voor 

een inspirerende zoektocht naar doelmatigheid.

Aanmelding Symposium Doelmatigheid
Stuur deze antwoordkaart retour of meld u aan via: www.symposiumdoelmatigheid.nl 

(via onderstaande inlogcode). Graag tot ziens!

Inlogcode DOEL703
Spreker

Prof. dr. Maureen 
Rutten-van Mölken
Bijzonder hoogleraar 
Economische evaluatie 
van zorginnovaties voor 
chronisch zieken aan de 
Erasmus Universiteit in 
Rotterdam

Spreker

Associate Prof. 
Niels Chavannes 
MD, PhD
Leids Universitair Medisch 
Centrum, huisarts, President 
of International Primary 
Care Respiratory Group 
(IPCRG), Planning Commit-
tee Member World Health 

Spreker

Hendrien H. Witte
Directeur Longfonds patiën-
tenvereniging

Dagvoorzitter

Jan Erik de Wildt, 
MHA 
Directeur van de Eerstelijns 
en Commonsense, program-
macoordinator van de 
masterclass van eerstelijns 
bestuurders (UVT), bedrijfs-
kundig directeur van De 
Ondernemende Huisarts te 
Eindhoven en bestuurslid 
PICASSO voor COPD

Laat u op 7 maart inspireren door o.a.:
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Titel:                                                                                  Geslacht:       M         V

Voorletters + naam:

Functie:

Postcode + huisnummer:

E-mailadres voor bevestiging:
Mogelijk gemaakt door: En ondersteund door:

   Programma 7 maart 2013

13.30   - 14.00   Ontvangst in Het Geldmuseum

14.00   - 14.15   Opening en inleiding - Dagvoorzitter Jan Erik de Wildt

14.15   - 14.45   Doelmatigheid vanuit gezondheidseconomisch 
    perspectief - Maureen Rutten-van Mölken

14.45   - 15.15   Klinische betekenis van doelmatigheid vanuit het 
               Nationaal Actieprogramma Chronische Longziekten 
    - Niels Chavannes

15.15   - 15.45   Doelmatigheid door verschuiving van bekostiging 
     - Aldien Poll, adviseur strategie en innovatie gezond-
    heidszorg

15.45   - 16.15   Pauze

16.15   - 16.45    Doelmatige zorg in de apotheek - Petra Hoogland,  
    Apotheker

16.45   - 17.15   Doelmatigheid en het patiëntperspectief 
    - Hendrien H. Witte

17.15   - 17.45   Discussie - O.l.v. dagvoorzitter Jan Erik de Wildt

17.45   - 18.00   Afronding programma

18.00   - 20.00   Een drankje en iets hartigs tijdens napraten en fi le 
    ontwijken

Namens het Jan van Es Instituut zal Marc Bruijnzeels 

aanwezig zijn om zijn onafhankelijke, kritische observa-

ties met ons te delen
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