
 
Programma: 
 
14.30 uur - 15.00 uur   Inloop en ontvangst door CZ en AbbVie 
 
15.00 uur - 15.25 uur   Wim van der Meeren, Voorzitter RvB CZ 

Over goed verzekeraarsschap 
 

15.25 uur – 15.45 uur   Jo Maes, directeur Huis voor de Zorg 
‘What Matters to Me - Nieuwe rollen voor de zorgvrager’ 
 

15.45 uur – 16.05 uur   Roger Ruijters, Voorzitter RvB MeanderGroep Zuid-Limburg 
‘Van zorgaanbieder naar ontzorgaanbieder’ 

 
16.05 uur – 16.20 uur  Pauze 
 
16.20 uur – 16.40 uur   Mariëlle Krekels, internist Zuyderland MC 

‘Het Patiëntgerichte Gesprek – Rollen in het consult’  
 
16.40 uur – 17.00 uur   Esther van Engelshoven, algemeen directeur Huisartsen OZL 

      ‘Noblesse Oblige - Gefundeerd vertrouwen in de praktijk van de huisarts’ 
 
17.00 uur - 17.20 uur   Dirk Ruwaard, hoogleraar Public Health & Innovation, Maastricht University 

‘Verdraaide wetenschap- Practice-based Onderzoek’ 
 

17.20 uur - 18.10 uur   Forumdiscussie ‘Verdraaide Zorg en reflectie’ 
 
18.10 uur – 19.00 uur  Afsluitende borrel 

 
 

Locatie: CZ te Tilburg  
Datum: Dinsdag 13 december 2016  
Tijd:  14.30 uur tot 19.00 uur 
Meld u aan via het aanmeldformulier   

 
 
 
NieuweZorg: mede mogelijk gemaakt door 

Uitnodiging NieuweZorg bijeenkomst 13 december 2016 
‘2017: begin van het morele tijdperk?’ 

 
Met de Tweede Kamerverkiezingen in het vooruitzicht, staan in de draaikolk van standpunten 
ook de verhoudingen tussen zorgvragers, zorgverzekeraars en zorgaanbieders toenemend in 
de schijnwerpers.  
 
CZ en AbbVie nodigen u uit voor een ‘tijdreis’ langs verhoudingen in de zorg. Na het 
Professionele Tijdperk en het Verantwoordingstijdperk vragen ontwikkelingen in maatschappij 
en technologie om gefundeerd vertrouwen, hetgeen in het Morele Tijdperk verenigd wordt 
(Berwick, JAMA 2016). Dit vraagt om een ‘rolverdraaiing’ van systeem en bedoeling. Deze 
bijeenkomst beoogt deelnemers te prikkelen en mee te nemen in verfrissende initiatieven 
vanuit de zorgvrager, de zorgaanbieder, de zorgverzekeraar, wetenschap en uit proeftuinen.  
 
Disclaimer: houdt u er rekening mee dat uw beeld van zorgverhoudingen nu en in de toekomst na deze 
bijeenkomst mogelijk niet meer hetzelfde is. 
 

http://www.platformnieuwezorg.nl/aanmelden-13-december-2016/

