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Klinische indicatoren in de zorg
Reis naar een effectieve kwaliteitsregistratie
Donderdag 28 maart 2013
Congrescentrum Domus Medica te Utrecht

bron: TransIT/RADventure(Bitam)

Schrijf u in voor deze interessante dag en ga mee
op reis van definitie naar gebruik van klinische
indicatoren in de zorg.

bron: DICA, Leiden, 2012

In een reeks congressen over klinische indicatoren
in de Zorg brengen we theorie en praktijk dichter
bij elkaar. Onder de bezielende leiding van
professor Ronald Brand komen sprekers met veel
praktijkervaring aan bod. We doorlopen samen
de reis naar een effectieve kwaliteitsregistratie:
van het definiëren van indicatoren, het koppelen
van systemen tot aan de analyse en het gebruik
van de resultaten. Naast plenaire lezingen zijn er
interessante workshops waar u aan kunt deelnemen.

On a f h ank elijk ad v ie s in de Z or g
Onafhankelijk advies in de Zorg

Klinische indicatoren in de zorg
Programma donderdag 28 maart 2013
Dagvoorzitter: Prof. dr. Ronald Brand

09.30 uur Ontvangst en registratie

		

DEFINITIE VAN INDICATOR EN DATASET

10.00 uur Introductie
		
Piet Hein Zwaal
10.10 uur	De OTAP van de klinische indicatoren:
Een reis door de keten van Opzet en
Transport via Analyse tot Peer review
Prof. dr. Ronald Brand, hoogleraar Research
Data Management, biostatisticus, LUMC
10.25 uur	Ontwikkelen van goede indicatoren: A fine
balance
Drs. Annemiek van Groenestijn, adviseur,
Centraal Begeleidings Orgaan (CBO)
10.50 uur	ART-DECOR – tool als brug tussen zorg en
ICT
Dr. Kai Heitmann, HL7 expert, Heitmann
Consulting and Services
11.15 uur Koffiepauze

		

REGISTRATIE AAN DE BRON

11.55 uur	Aanpassen van EZIS in de praktijk
voor Parelsnoer
Dr. Ineke van der Veen, LUMC
12.20 uur	Eenmalige registratie aan de bron en
gestructureerde gegevensoverdracht:
Peridos in de praktijk!
Nico Ooms, consultant, MedicalPHIT
12.45 uur Lunch

		

WORKSHOPS

		
2 rondes van elk 40 min + 5 min wisselen.
		Deelnemers kiezen per ronde 1 workshop
om aan deel te nemen.
13.45 uur	Ronde 1
14.30 uur	Ronde 2

Registratie

U kunt zich inschrijven via onze website www.phit.nl onder
‘MedicalPHIT agenda’ of door een e-mail te sturen met uw
gegevens.
Na ontvangst van uw inschrijving sturen wij u een e-mail
met verdere informatie, de factuur volgt per post. Uw
betaling dient voor het congres van 28 maart 2013 binnen
te zijn. Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst
van betaling. Deelname bedraagt €325,- (excl. BTW) en is
inclusief koffie, thee, lunch en een digitale congresmap.

	
Workshop 1:
Privacy Praktisch (Q&A)
	
Mr. Evert-Ben van Veen, directeur
MedLawconsult
	
Workshop 2:
Kwaliteitsanalyse: statistiek of
gezond verstand?
	
Dr. Erik van Zwet, associate professor, LUMC
	
Workshop 3:
Ontwikkelen van goede indicatoren:
A fine balance
	
Drs. Annemiek van Groenestijn, adviseur,
Centraal Begeleidings Orgaan (CBO)
	
Workshop 4:
ART-Decor wat is het
	
Dr. Kai Heitmann, HL7 expert, Heitmann
Consulting and Services
	
Workshop 5:
Opzetten landelijk datawarehouse:
Wat komt erbij kijken?
	
Jan van der Eijk, adviseur Netwerken,
IKNL en Bas Schapendonk, consultant,
MedicalPHIT
15.15 uur Theepauze

		

INTERPRETATIE VAN INDICATOREN

15.45 uur H
 oe sta ik ten opzichte van mijn collega’s
en hoe worden we samen beter?
Hubert Prins, bestuurslid DICA en voorzitter
commissie Uitkomst van Zorg NVvH
16.10 uur T ransparantie in (patiënt)perspectief
Drs. Anemone Bögels, directeur,
Nederlandse Federatie van
Kankerpatientenorganisaties (NFK)
16.35 uur Samenvatting
		
Nico Ooms, consultant, MedicalPHIT

Congreslocatie

Congrescentrum Domus Medica
Mercatorlaan 1200
3528 BL Utrecht
Telefoon: +31 30 28 23 248
www.domusmedica.nl/vergadercentrum
Voor informatie over MedicalPHIT en voor
inschrijvingen kunt u terecht op www.phit.nl
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