14e LANDELIJKE STUDIEDAG
Datum en locatie
Donderdag 22 maart 2018 in Aristo Amsterdam.
Kosten*
De kosten voor het bijwonen van deze studiedag bedragen € 370,00 p.p.
Kortingen*
Vroegboekkorting: bij aanmelding vóór 15 januari ontvangt u € 25,00 korting en bedragen de
kosten € 345,00 p.p.
Collegakorting: € 50,00.Bij gelijktijdige aanmelding op hetzelfde factuuradres betaalt uw collega
vóór 15 januari € 295,00, daarna € 320,00.
Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd bij de NVSHA en het Kwaliteitsregister V&V. Zie onze website voor
meer informatie. Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname.
Aanmelden
U kunt zich aanmelden via onze website: www.leidscongresbureau.nl of per post: Leids Congres
Bureau, Antwoordnummer 10144, 2300 VB Leiden. Na ontvangst van uw aanmelding zenden
wij u een factuur die tevens geldt als bevestiging. Inschrijven verplicht tot betaling, zie ook de
annuleringsvoorwaarden.
Annuleringsvoorwaarden*
Annuleren kan uitsluitend schriftelijk. Tot twee weken voor de bijeenkomst brengen wij € 50,00
administratiekosten per deelnemer in rekening. Als u binnen twee weken annuleert, rekenen wij
het volledige bedrag. Bij verhindering is uw plaatsvervanger uiteraard van harte welkom. Op al
onze bijeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

SPOEDZORG

Onjuiste mailinggegevens
Het Leids Congres Bureau betrekt adressen uit diverse bronnen, het is daarom mogelijk dat u meer
dan één brochure ontvangt. Wilt u in dat geval zo vriendelijk zijn een exemplaar aan uw collega
door te geven? Eventuele onjuistheden in de adressering kunt u per e-mail aan ons doorgeven:
info@leidscongresbureau.nl.
Congresagenda
- Oncologische zorg, 30 januari 2018
- Patiëntveiligheid, voorjaar 2018
Kijk voor meer informatie over deze en andere studiedagen op www.leidscongresbureau.nl

22 maart 2018
Aristo Amsterdam

* Alle genoemde bedragen zijn excl. BTW

Programma en organisatie | Leids Congres Bureau | Natalja Verhoeven | Postbus 16065 | 2301 GB Leiden
T 071 514 82 03 | www.leidscongresbureau.nl | info@leidscongresbureau.nl
Het Leids Congres Bureau is een professioneel congresbureau, dat sinds haar oprichting in 1986 studiedagen en congressen
ontwikkelt over uiteenlopende (wetenschappelijke) onderwerpen. Daarnaast verlenen wij ondersteuning bij de organisatie
van (inter)nationale congressen, symposia en cursussen.

Deze folder is gedrukt op chloorvrij papier.

Volg ons op twitter:
@LCBLeiden

Met o.a. aandacht voor:
■ Kwaliteitsregister 2018
■ Samenwerking in de spoedzorgketen
■ Telemedicine
■ Verwarde personen op de SEH

Achtergrond
Het aantal patiënten dat spoedzorg nodig heeft, steeg in het afgelopen jaar in Nederland met 7%.
Het gevolg hiervan is dat er verschillende drastische interventies nodig waren zoals onder andere
de patiëntenstop. Niet alleen het effect op de SEH is merkbaar, maar zeker ook bij de huisarts en
andere eerstelijnszorgaanbieders.
Op deze studiedag wordt het belang om de handen ineen te slaan en gezamenlijk te kijken naar
innovaties voor de toekomst aan u gepresenteerd. De sprekers brengen u op de hoogte van de
huidige stand van zaken, en hoort u wat de recente ontwikkelingen betekenen voor de spoedzorg
binnen uw regio en organisatie. Verschillende preventievoorbeelden en pilots uit de praktijk zullen
aan u gepresenteerd worden.
Doelgroep
Management, professionals, onderzoekers en beleidsmedewerkers bij huisartsenposten,
ziekenhuizen, ambulancevoorzieningen, zorgverzekeraars

PROGRAMMA
9.30 uur
10.00 uur
		
		

Ontvangst en registratie

		

Opening door de dagvoorzitter
- Korte inleiding op het programma
- Kaders van de dag
- Achtergrond en verwachtingen van deelnemers
Femke Hohmann, huisarts, kaderhuisarts spoedzorg

10.20 uur
		
		
		

Kwaliteitskader Spoedzorg – actuele ontwikkelingen
- Wat zijn de nieuwe toevoegingen in het kwaliteitskader?
- Wat betekent dit voor de praktijk?
Spreker wordt later bekend gemaakt

10.50 uur

Tijd voor vragen

11.00 uur

Koffiepauze

11.30 uur
De veranderende patiënt: gevolgen voor de professional
		Is in de huidige tijd met alle veranderingen zowel vanuit de zorgconsument als de
zorgverlener het systeem van Huisartsen Spoedzorg overeind te houden?
		
- Hoe kunnen we de nacht-, avond- en weekenddiensten zo efficiënt mogelijk
inrichten?
		
- Hoe kunnen we beter samenwerken met de eerstelijnszorg als het gaat om acute
zorg?
		
- Welke interventies zorgen voor minder werkdruk op de huisartsenpost?
		
Roderick Runne, voorzitter Raad van Bestuur Primair huisartsenposten
12.00 uur
Telemedicine op SEH
		Telemedicine is de nieuwe vorm van zorg op afstand door gebruik te maken van
digitale communicatienetwerken. Zorgprocessen zo efficiënt en kwalitatief mogelijk
inrichten is de insteek van dit platform. Voor het verbeteren van de instroom van
acute zorgvragen heeft telemedicine inmiddels toepassing gevonden.
		
- Ervaringen met telemedicine op de SEH: hoe zijn de processen ingericht bij het
Zuyderland medisch centrum?
		
- Cijfers van de zorgkosten
		
Dirk Peek, anesthesioloog Zuyderland medisch centrum

12.40 uur

Gelegenheid voor vragen

13.00 uur

Lunchpauze

		
MIDDAGPROGRAMMA MET KEUZESESSIE
14.00 uur

Ronde I. U kunt kiezen uit sessie A of B

A.
Centrale triage
		Op Goeree-Overflakkee is gestart met een pilot om te onderzoeken op
welke manier de patiënt de juiste vorm van spoedzorg kan krijgen met een
acute zorgvraag richting de huisartsenpost en 112-meldkamer.
		
- Wat is het effect op de kwaliteit van zorg en de spreiding en
beschikbaarheid van acute zorg?
		
- Wat kunnen we leren van Goeree-Overflakkee: ervaringen en resultaten?
		
Geert-Jan Deddens, projectleider ambulancezorg Rotterdam Rijnmond en
Herman Nieuwenhuis, projectleider Huisartsenpost ’t Hellegat
B.
Simulatietraining: oefening baart kunst
		Omdat elke spoedsituatie anders is, is het van groot belang om goed op
elkaar ingespeeld te zijn. Niet alleen is de patiënt steeds anders maar ook
het multidisciplinaire team waarmee de hoogstaande zorg geleverd moet
worden: een uitdaging om optimaal voorbereid te zijn!
		
- Hoe ziet de simulatietraining eruit?
		
- Wat zijn de ervaringen van medewerkers en welke vaardigheden kunnen
ze leren?
		
Marieke Cottaar, SEH arts Radboud MC
14.45 uur

Korte pauze, sessiewisseling

15.00 uur

Ronde II. U kunt kiezen uit sessie C of D

C.
Haagse SPOED voor verwarde personen
		Een uniek project van het HMC Westeinde in samenwerking met Parnassia
Groep heeft geleid tot een nieuwe manier van opvangen op het gebied van
somatische en psychiatrische acute zorg.
		
- Wat is er in de praktijk merkbaar van de samenwerking: ervaringen en
resultaten?
		
Bastiaan van der Hoeven, psychiater, leidinggevende zorg Ambulante Acute
Keten Parnassia
D.
Krachten bundelen: regionale samenwerking in de acute zorg
		In de regio Zwolle werken triagisten en centralisten van de huisartsenpost,
de ambulancedienst en de wijkverpleging tijdens ANW uren samen vanuit
dezelfde ruimte. Zij kunnen dus gezamenlijk overleggen om de juiste
zorgverlener in te zetten bij de zorgvraag: zorgcoördinatie nieuwe stijl.
		Vanuit de triple aim gedachte willen ze dit proces voor de patiënt
optimaliseren; kwalitatief goede zorg, tevreden patiënten en tegen lagere
kosten.
- Wat is de meerwaarde van deze samenwerking en wat zijn de resultaten?
		
- Wat maakt deze pilot uniek?
		
Sprekers vanuit Medrie, RAV IJsseland en ICare
15.45 uur

Einde programma, napraten tijdens borrel

