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  Uitnodiging – mei 2014  

Na de succesvolle conferenties in 2008, 2010 en 2012 nodigen wij u van harte 

uit voor de 4e conferentie IQ healthcare 

Nothing about me without me  
Waar is de patiënt in de zorg? 

op vrijdag 10 oktober 2014 in De Vereeniging te Nijmegen. 

Sprekers 
De conferentie biedt een interessant programma met (inter)nationale sprekers, 

met onder andere prof. dr. Albert Mulley (Verenigde Staten), die als stelling heeft 

dat patiënten een sleutelrol spelen bij het oplossen van overbehandeling en 

onhoudbare kostengroei in de zorg. Verder spreekt prof. dr. Ivan Wolffers over 

hoe het is om patiënt te zijn als dokter. In het programma komen verschillende 

patiënten aan het woord, want nothing about  you, without you. Prof. dr. Inger 

Ekman, de leider en architect van person centred care  in de Zweedse 

gezondheidszorg geeft haar visie op de rol van patiënten in de zorg. Prof. dr. 

Myrra Vernooij geeft een lezing over waardige zorg voor de kwetsbare mens. 

Verder heeft u de keuze uit twee parallel sessies over het thema: “waar is de 

patiënt?”  

Terug naar boven 

 

Actuele vragen 
Wat steeds weer op valt is dat het in de gezondheidszorg te weinig draait om de 

patiënt en het teveel gaat over de professionals. Het systeem is rond het aanbod 

georganiseerd en in dat systeem wordt de eindgebruiker nogal eens als sluitpost 

gezien. Recente wetenschappelijk inzichten tonen echter aan dat deze situatie in 

belangrijke mate onveilige situaties in de zorg, overbehandeling en explosieve 

kostengroei veroorzaakt. De stelling van de dag is als we beter naar de patiënt 

luisteren, excelleert de zorg.    
 

Ik hoop velen van u -patiënt en professional - te ontmoeten in Nijmegen. 

 

Prof. dr. Gert Westert, directeur IQ healthcare, Radboudumc 

http://www.paoheyendael.nl/iq2014


Programma 
 

Plenaire ochtendsessie 

09.30 Registratie en ontvangst 

10.00 Opening door dagvoorzitter Prof. dr. Jan Kremer, IQ healthcare Radboudumc 

10.05 Waar is de patiënt? 

 Prof. dr. Gert Westert, IQ healthcare Radboudumc  (+ mystery guest) 

10.30 What patients can do to fix healthcare 

Prof. Albert Mulley jr., MD, MPP, The Dartmouth Center for Health Care Delivery Sciences, United States of 

America 

11.00 Koffiepauze 

11.30 Waardige zorg voor de kwetsbare mens 

 Prof. dr. Myrra Vernooij-Dassen, IQ healthcare Radboudumc, Emma Schell (bewoner Verpleeghuis Kalorama) 

12.00 Person Centred Care 

 Prof. Inger Ekman, University of Gothenburg, Sweden 

12.30 Lunch 

Terug naar boven 

 

Lunchsessie 

Commonwealth Fund informatiebijeenkomst Harkness Fellowship (facultatief) 

Prof. dr. Richard Grol, Rudy Douven, Jeroen Struijs  

 

Parallelsessie A 

13.30 Sessies  
1.  Persoonsgerichte zorg in de spreekkamer 

 Patiënt, Hub Wollersheim, Sjenny Winters 

2.  Hoe kunnen patiënten zorgverleners sturen 

 Patiënt, Philip van der Wees, Jozé Braspenning, Marjo Maas 

3.  Mag het een onsje minder 

 Marjan Faber,  Patrick Jeurissen, Petra Schout (NPCF) 

4.  Vroeg geleerd, oud gedaan 

 Patiënt,Gert Olthuis, Jos Kole, Jur Koksma 

14.15 Zaalwissel 

 

Parallelsessie B 

14.30 Sessies 
1.  Persoonsgerichte zorg in de spreekkamer 

 Patiënt, Hub Wollersheim, Sjenny Winters 

2.  Hoe kunnen patiënten zorgverleners sturen 

 Patiënt, Philip van der Wees, Jozé Braspenning, Marjo Maas 

3.  Mag het een onsje minder 

 Marjan Faber,  Patrick Jeurissen, Petra Schout (NPCF) 

4.  Vroeg geleerd, oud gedaan 

 Patiënt,Gert Olthuis, Jos Kole, Jur Koksma 

15.15 Zaalwissel 

Terug naar boven 



Plenaire afsluiting 

15.30 IQ Award voor beste artikel op gebied van Kwaliteit van Zorg onderzoek door prof. dr. Richard Grol 

15.45 Een dokter wordt patiënt 

 Prof. dr. Ivan Wolffers 

16.15 Informele afsluiting met een drankje 

Terug naar boven 

 
Deelname 
U kunt zich inschrijven via www.paoheyendael.nl/iq2014 

Daar kunt u aangeven aan welke parallelsessies u wenst deel te nemen (reageer tijdig in verband met beperkt aantal 

plaatsen in een aantal parallelsessies). 

De kosten voor deelname bedragen € 195,-, voor medewerkers  Radboudumc is dat € 145,- en voor studenten € 25,- 

 

Accreditatie 
 De 4e conferentie IQ healthcare is geaccrediteerd door het Accreditatiebureau Algemene Nascholing (ABAN) met 5 

punten.  Accreditatie is aangevraagd voor verpleegkundigen (Kwaliteitsregister V&V) en verpleegkundige specialisten 

(ID-nummer 185450). 

Terug naar boven 

 
Contact 
Radboudumc      

PAO Heyendael /87 

Thea Janssen Duyghuysen 

Postbus 9101 

6500 HB Nijmegen 

T 024 – 361 76 91 

F 024 – 354 05 68 

E Thea.JanssenDuyghuysen@radboudumc.nl 

I www.paoheyendael.nl 

I www.iqhealthcare.nl 

 
Twitter  
Volg IQ healthcare op twitter #IQ2014 

 

Terug naar boven 

 

Deze nieuwsbrief is uitgegeven door de organisatie conferentie IQ healthcare, Radboudumc. 

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met 024 – 361 70 50 of info@pao.umcn.nl 
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