
Programma Symposium Zorgevaluatie 

Versterk je netwerk! 
Vrijdag 3 november 2017 van 13.00 – 17.00 uur, Buitenplaats Amerongen 
 
 
Sprekers 

- Peter Paul van Benthem, KNO-arts en bestuurslid Federatie Medisch Specialisten 
- Rudolf Poolman. Orthopedisch chirurg en lid Adviescommissie Zorgevaluatie 
- Paul Iske, directeur en chief failure officer Instituut voor Briljante Mislukkingen 
- Sjoerd Repping, voorzitter van het Leading the Change programma van de Stichting  

Zorgevaluatie Nederland 

 
Workshopleiders 

- Anneke Kwee, gynaecoloog, lid Adviescommissie Zorgevaluatie en Maya Kruijt, coördinator 
trialbureau 

- Paul Iske en Bas Ruyssenaars, Instituut voor Briljante Mislukkingen 
- Raphael Hemler, KNO-arts en lid Adviescommissie Zorgevaluatie 

 
Dagvoorzitter 
Hanna Willems, klinisch geriater en voorzitter Adviescommissie Zorgevaluatie 
 
 
Programma 
12.00 -13.00 uur: inloop met lunch 
 
13.00 uur: Presentaties 

- Waar staat we een jaar na publicatie van het Adviesrapport Zorgevaluatie? 
- Ervaringen vanuit de orthopedie met netwerkvorming bij onderzoek 
- Drempels en succesfactoren bij de opzet van een onderzoeksnetwerk 
- Presentatie nieuwe website Zorgevaluatie Nederland, stand van zaken project Leading the 

Change 

14.25 uur: pauze 

14.45 uur Workshops  

1. Uitwerking en uitvoering van zorgevaluatiestudies  
Spreker: Anneke Kwee, gynaecoloog, lid adviescommissie Zorgevaluatie en Maya Kruijt, 
coördinator trialbureau 
Het is belangrijk om zorgevaluatiestudies efficiënt en kwalitatief goed in de 
ziekenhuizen/instellingen te organiseren. Belangrijke aspecten hierbij zijn inclusie van 
patiënten, benodigde infrastructuur, monitoring procedures, inzet researchnurses en 
trialbureaus. Het NVOG consortium zal haar ervaringen met u delen. 
 
 
 
 



2. Indienen van onderzoeksvoorstellen: knelpunten, tips & tricks 
Spreker: binnenkort bekend 
We gaan in op knelpunten bij de beoordeling van zorgevaluatiestudies en u krijgt tips en 
tricks voor het indienen van onderzoeksvoorstellen. 
 

3. Drempels en succesfactoren bij het opzetten van een onderzoeksnetwerk 
Sprekers: Paul Iske en Bas Ruyssenaars (Instituut voor Briljante Mislukkingen) 
Waar lopen wetenschappelijke verenigingen tegenaan bij het opzetten van een netwerk? Het 
Instituut voor Briljante Mislukkingen brengt drempels en positieve factoren in kaart. De 
eerste resultaten om een goed netwerk op te zetten, worden gepresenteerd. 
 

4. Shared savings: hoe organiseren we dat?  
Spreker: Raphael Hemler, KNO -arts, lid adviescommissie Zorgevaluatie 
De vraag is bij welke partij eventuele besparingen door zorgevaluatieonderzoek 
terechtkomen en wat er met deze besparing wordt gedaan, uitgaande van de ervaring dat de 
zorg er gemiddeld gezien goedkoper van wordt. Hoe kunnen hier de volgende stappen in 
worden gezet? 

16.00 – 17.00 uur verrassende afsluiting  en borrel 

 

 


