Uitnodiging NieuweZorg bijeenkomst 1 december 2016
‘Gezondheid betalen én behalen? Kiezen in Farmacie en Zorg’
in de bijeenkomstenreeks ‘Kiezen in de Zorg’
Kom zelf de bouwstenen aandragen voor een toekomstgerichte visie op de veranderende rol
van het Zorginstituut Nederland.
Het Zorginstituut was altijd de pakketbeheerder, maar dat verandert. Er is een nieuwe
rolverdeling aan het ontstaan tussen kwaliteitstaken, zinnige zorg activiteiten en de
pakketbeheerstaken binnen het Zorginstituut.
Meer overleg, veldafspraken, waarborgdocumenten. Minder duidingen en adviezen. Maar als
dat er minder zijn, waarover moeten ze dan gaan?
Is er een andere manier van prioritering te bedenken? Moeten de beoordelingen gaan over één
enkele behandeling of over het geheel aan mogelijkheden binnen een bepaalde indicatie? Wat
zou je zelf willen dat het Zorginstituut meer of anders gaat doen? Waarmee ben je als patiënt,
verzekeraar, specialist of bedrijf het beste gediend?
Programma:
14.00 uur – 14.30 uur

Inloop en ontvangst door BENU, Zorginstituut Nederland (ZIN) en AbbVie

14.30 uur – 14.40 uur

Welkom door:
Michele Manto, General Manager AbbVie, en
Bart Tolhuisen, algemeen directeur BENU & lid groepsdirectie Brocacef

14.40 uur – 15.00 uur

Eduard Lip, Commercieel directeur BENU Nederland BV
Visie op toekomstbestendige openbare farmacie
Thema: ‘Rationele keuzes maken’
Nederland als eiland én Nederland binnen Europa

15.00 uur – 15.30 uur

Ad Schuurman, Zorginstituut Nederland
‘ZIN als Trekker in Europa: EUnetHTA, MOCA, ADAPT/SMART, MEDEV’

15.30 uur - 16.00 uur

Marcel Canoy, lid Adviescommissie Pakket van Zorginstituut Nederland
‘Het KCE/ZIN rapport over ontwikkeling van geneesmiddelen’
Download hier het rapport over Toekomstscenario’s

16.00 uur – 16.30 uur

Pauze
Thema: ‘Goede’ Zorg, Toegankelijkheid en Kostenbeheersing?
Integratie van kwaliteits- en pakkettaken

16.30 uur - 17.00 uur

Arnold van Halteren, Zorginstituut Nederland
1. ‘Inzicht in ‘goede’ zorg: Meten is weten?’
2. ‘Weten is wegen? Toegang tot zorg en kostenbeheersing’

Thema: De Toekomstagenda van het Zorginstituut – Kiezen of Delen?
17.00 uur – 17.45 uur

Debat tussen sprekers & zaal

17.45 uur – 17.50 uur

Afsluiting: Quotes en zorgdroom voor de politiek

17.50 uur – 18.30 uur

Afsluiting en aperitief

Moderatoren tijdens deze bijeenkomst zijn Michele Manto, General Manager AbbVie,
en Henk Pastoors, Platform NieuweZorg.

Locatie:
Datum:
Tijd:

BENU te Maarssen
Donderdag 1 december 2016
14.00 uur tot 18.30 uur

Meld u aan via het aanmeldformulier
Er zijn voor u geen kosten voor deelname aan deze bijeenkomst verbonden.

Deze NieuweZorg-bijeenkomst wordt mede mogelijk gemaakt door:

