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Wat weet jij over

VALUE BASED HEALTHCARE?
Vrijdag 27 oktober 2017
09:00 uur – 17:15 uur

IJsseldelta Center
Stadionplein 20, Zwolle

PROGRAMMA HIGHLIGHTS
uitreiking opleidingsprijs 2017 | professionele workshops over aspecten van value
based healthcare | workshops over jouw opleiding en jouw toekomst | interessante
sprekers | gratis pensioencheck

www.dejongespecialist.nl/aiosupgrade

INTRODUCTIE

Marjolein Kremers,
voorzitter De Jonge
Specialist

Beste collega,
Op vrijdag 27 oktober organiseren we
wederom de AIOS Upgrade! De Jonge
Specialist organiseert dit landelijke congres
voor aios ieder jaar samen met de LAD, Federatie Medisch Specialisten en de VvAA.
De AIOS Upgrade staat dit jaar in het teken
van Value Based Healthcare (VBHC), een
manier om de gezondheidszorg in te richten waarbij de toegevoegde waarde voor
de patiënt voorop staat en de zorgeuro
tegelijkertijd doelmatig wordt besteed.
Een term die je in je dagelijkse praktijk
vast niet zo vaak tegenkomt, maar de term
wint ook in Nederland aan terrein. Het is
al jaren een uitdaging de zorgkosten te
beteugelen, waarbij er veel gediscussieerd
is en ook in de toekomst zal worden over
wat de beste wijze is om zorg in te richten.
Ben jij ook geïnteresseerd in waardegerichte zorg? Zegt PROMs-onderzoek je wat of
wil je er juist meer over horen? Vind jij ook
dat goed werkende innovaties bekostigd
moeten worden? Is VBHC een mogelijkheid
om het debat over dure geneesmiddelen
beter te kunnen voeren? Hoewel je als aios
misschien nog niet zo betrokken wordt in
deze discussies, ben ik ervan overtuigd dat

PLENAIRE
SESSIES
Tijdens de AIOS
Upgrade zijn er twee
plenaire sessies waarin
Value Based Healthcare
(VBHC) aan bod
komt.

je in de toekomst vast zulke dilemma’s zal
tegenkomen.

Value Based Healthcare
We beginnen de dag met een inspirerende
spreker, die zelf samenwerkt met Michael
Porter, Fred van Eenennaam. Hij zal een
inleiding verzorgen in het thema Value
Based Healthcare. In de middagsessie zal
Ralph So wat meer vertellen over het in de
praktijk brengen van Value Based Healthcare. Daarnaast kun je workshops volgen over
aspecten van VBHC.

Wat wil jij leren?
Naast deze programmaonderdelen over
Value Based Healthcare zijn er natuurlijk
ook diverse workshops die je voorbereiden
op jouw toekomstige baan als medisch
specialist of je helpen om nog meer uit je
opleiding te halen. Door het uitgebreide
aanbod aan workshops kun je altijd een
programma samenstellen dat aansluit bij
jouw wensen.

Opleidingsprijs
Zoals ieder jaar wordt ’s middags de Opleidingsprijs uitgereikt aan de beste opleider
van Nederland. Dit jaar zullen we speciaal
aandacht hebben voor die opleider die zijn/
haar aios meeneemt in samen beslissen,
patiëntgerichte zorg van harte ondersteunt
en aios stimuleert oog te hebben voor kosten in diagnostiek en behandeling.
Graag zien we je 27 oktober op de AIOS
Upgrade 2017, waar we meebouwen aan
het fundament voor jouw succesvolle toekomst!
Marjolein Kremers, voorzitter De Jonge
Specialist

INLEIDING VBHC

VBHC IN DE PRAKTIJK

We beginnen de dag met een inspirerende
spreker, die zelf samenwerkt met Michael
Porter, en één van de grondleggers van
Value Based Healthcare in Nederland en
Europa is, Fred van Eenennaam. Hij zal
een inleiding verzorgen in het thema Value
Based Healthcare: wat is het nu precies, wat
betekent dit voor jou als aios of medisch
specialist. Wat kan of zal Value Based
Healthcare gaan betekenen voor jou in de
dagelijkse praktijk?....

De middagsessie zal worden verzorgd
door Ralph So. Hij is intensivist en medisch
manager van de afdeling Kwaliteit,
Veiligheid & Innovatie van het Albert
Schweitzer ziekenhuis te Dordrecht. Deze
sessie zal wat meer handvatten bieden over
hoe VBHC geïmplementeerd kan worden
in jouw eigen kliniek. Daarnaast zullen zijn
eerste eigen ervaringen met VBHC worden
besproken.

PROGRAMMA

Uitreiking ‘Opleider van
het jaar 2017’!
Dit jaar wordt voor de negende keer op rij de Opleidingsprijs
uitgereikt. Wordt er in jouw opleiding voldoende aandacht
besteed aan onderwerpen zoals shared decision making,
verwachtingsmanagement en bewustwording van
zorgkosten? Is jouw opleider innovatief en geeft hij/zij jou
voldoende handvatten voor de toekomst?

9.00 - 9.30

Registratie en Inloop | Informatiemarkt
	

9.30 - 10.20

Opening voorzitter DJS | Plenaire sessie, Fred
	
van Eenennaam, Value Based
Healthcare Center Europe

10.25 - 11.25

	Workshopronde 1

11.25 - 11.45

	Pauze

11.45 - 12.45

	Workshopronde 2

12.45 - 13.35

Lunch | Informatiemarkt
	

13.35 - 13.50

	Dagvoorzitter – Pitches opleidingsprijs –
Stemmen

13.50 - 14.20

Plenaire
sessie Ralph So, intensivist Albert

Schweitzer Ziekenhuis

14.20 - 14.30

	Uitreiking opleidingsprijs

Herken jij je opleider hierin, nomineer deze dan nu
voor ‘Opleider van het jaar 2017’. Dat kan via het
aanmeldformulier op onze website!

14.35 - 15.35

	Workshopronde 3

15.45 - 16.45

Workshopronde 4

Begin september worden de genomineerden bekend
gemaakt!

16.45 - 17.15

Afgelopen jaren zijn de volgende opleiders ervandoor
gegaan met de trofee:
2016: Stefaan Bergé, Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurg,
Radboudumc
2015: Watske Smit, internist-nefroloog, Jeroen Bosch
Ziekenhuis
2014: Jacqueline Stouthard, internist-oncoloog, Antoni van
Leeuwenhoek Ziekenhuis
2013: Frank van den Hoogen, KNO-heelkunde,
Radboudumc
2012: Paul Jansen, klinisch geriater, UMC Utrecht
2011: Didi Braat, gynaecoloog, Radboudumc
2010: Paetrick Netten, internist, Jeroen Bosch Ziekenhuis
2009: Robert Pierik, chirurg, Isala Klinieken
De gelukkige winnaar van 2017 krijgt, naast de prijs, een
geldbedrag dat besteed mag worden aan het verbeteren van
de kwaliteit van de opleiding. Deze prijs wordt ondersteund
door het ministerie van VWS.

	Borrel

Pauzes en Lunch
Voor alle deelnemers is de lunch verzorgd. In de ochtend is er een
koffiepauze en ’s middags wordt tussen workshopronde 3 en 4 voor
een hapje en een drankje gezorgd.

Borrel
Na afloop van AIOS Upgrade is er een compleet verzorgde borrel.
We zouden het ontzettend leuk vinden als je samen met ons onder
het genot van een drankje nageniet van een mooie dag.
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WORKSHOPS
Stel je eigen programma samen!
Tijdens AIOS Upgrade kun je je eigen programma samenstellen,
door een keuze te maken uit een breed aanbod van professionele
workshops. Er zijn 4 workshoprondes die elk 60 minuten duren. Een
volledige beschrijving van de workshops vind je op onze website:
www.dejongespecialist.nl/aiosupgrade

VALUE BASED HEALTHCARE
Shared Decision Making: hoe beslis je samen en met
wie precies?
Workshop met Ivan Wolffers over de vraag hoe zorgen we dat de
prioriteiten van de gebruiker van de zorg duidelijk zijn en wat voor
hulpmiddelen hebben we als arts daarbij tot onze beschikking.
Door middel van rollenspel en discussie bespreken we samen
welke hulpmiddelen we hebben om in gesprekken de prioriteiten
van gebruikers van de zorg helder op tafel te krijgen.

Marketing met Ballen
Inzake marketing bestaat een groot onbegrip. Voor de meesten
staat het gelijk met gelikte communicatie en reclame. Niets is
minder waar. Marketing is het bouwen van een sterke business, en
het creëren van toegevoegde waarde voor klant, organisatie en
maatschappij. Daarom hebben we sterke marketeers nodig, die het
verschil kunnen maken. Vergis je niet – iedereen is marketeer! Deze
workshop geeft jou inzicht in hoe marketing jou kan helpen de
patiënt nog beter te helpen.

Doelmatig uitvoeren van innovatie- en
kwaliteitsprojecten
Tijdens deze workshop maak je kennis met de Topclass Innovation
in Care: een praktijkgerichte blended leergang voor jonge
zorgprofessionals gericht op het projectmatig toevoegen van
waarde van zorg. In een snelkookpan ga je aan de slag met de
belangrijke onderwerpen van de Topclass: Patiënt centerednesss,
innovation in quality of care en Leadership. Hoe maak jij het
verschil binnen je instelling? Hoe ga jij om met feedback van je
eindgebruiker: de patiënt? We hopen dat je na het volgen van
deze workshop de schoonheid van deze begrippen leert zien!

Netwerkgeneeskunde
In het visiedocument Medisch Specialist 2025 wordt de term
netwerkgeneeskunde geïntroduceerd. Wat betekent dat voor
patiënten, mantelzorgers, huisartsen, medisch specialisten en
de organisatie van zorg in het algemeen? Hoe zien aios deze
ontwikkeling? In deze workshop wordt netwerkgeneeskunde
toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden en
word je uitgedaagd mee te denken aan de invulling van
netwerkgeneeskunde in 2025.

PROMS (Patient Reported Outcome Measures) en
kwaliteit van zorg
‘’ik werk in de zorg vanwege het menselijke aspect en omdat ik
patiënten beter wil maken’’ is een vaak gehoord antwoord als je
vraagt waarom iemand arts is geworden. Je wilt dus het beste voor
je patiënt, toch? Maar weet jij wel welke kwaliteit van zorg jij levert
of ga jij ervan uit dat het wel goed zit? In deze workshop gaan
we de discussie aan over kwaliteit van zorg en de toegevoegde
waarde van Patient Reported Outcome Measures (PROMs), een
essentieel onderdeel voor een toekomstbestendige zorg en Value
Based Healthcare.

Arts en Social Media
Social media dringt langzaam maar zeker door in de zorg. Michael
van Balken, uroloog verzorgt deze workshop over hoe om te gaan
met social media door aios.
Wat voor social media zijn er?
	Waarom kan ik beter niet gebruik maken van social media
(gevaren)?
	Waarom moet ik juist wel gebruik maken van social media
(kansen)?
	Hoe gebruikt de spreker het en is dat wat voor mij?

Strategie & verandermanagement
Ben jij de Specialist van morgen of doe je wat men gisteren ook
al deed? In deze workshop wordt behandeld hoe je innovatieve
zaken in de gezondheidszorg kan ontwikkelen en implementeren.
Op basis van verschillende methodes in het verandermanagement
en de strategieontwikkeling, krijg je handvatten je eigen weg
beter te onderbouwen. Het doel is om meer grip te krijgen op je
eigen opleidingsplan, zorgconcept en de bedrijfsvoering van het
ziekenhuis waar je in werkt.
Ga zelf aan de slag met verandering!

MEDISCHE VERVOLGOPLEIDING
Bekwaam verklaren met EPA’s in de praktijk
Bekwaam verklaren van jou op het moment dat jij daaraan toe
bent, is een wezenlijk onderdeel van individualisering en groei
naar zelfstandigheid in de opleiding. Bekwaam verklaren gebeurt
op basis van de Entrustable Professional Activities (EPA’s) die in de
opleidingsplannen per specialisme beschreven staan. Jij als aios
bent verantwoordelijk voor het verzamelen van de bewijslast voor
het behalen van een EPA.
	Wat houdt EPA-gericht opleiden en bekwaam verklaren precies
in en hoe doet je dat goed?
	Wat betekent dit voor de eisen die aan jou als aios worden
gesteld?
	Workshop met ervaringen en tips uit de praktijk

Workshops in voorgaande jaren gemiddeld
beoordeeld met een

8

‘Time is on my side’

Onderhandelen…

Een workshop timemanagement die jou kan helpen alle ballen in
de lucht te houden.
	Wat zijn tijdverspillers in je werk?
	Balans patiëntenzorg en persoonlijke ontwikkeling
	Prioriteiten stellen. Tijd vrijmaken is keuzes maken

	…doen we elke dag
	...is opkomen voor je belangen
	....doe je omdat je elkaar nodig hebt
Over alternatieven, aanpak, fasering en valkuilen
Belangrijke tip: Voorbereiden, voorbereiden en nog eens
voorbereiden!

Bedrijfsvoering vanuit de praktijk: hoe gaan wij om met
minder aios?
De komende jaren worden minder aios opgeleid en ook nog
in kortere tijd. Hoe past dat binnen de bedrijfsvoering van
het ziekenhuis of afdeling? Het TOKIO optimum model is een
instrument dat vakgroepen/instellingen helpt om keuzes te
maken in het samenstellen van de formatie van een afdeling,
waarbij de kwaliteitseisen aan de zorg overdag en in de dienst het
uitgangspunt zijn. In deze workshop maak je kennis met dit model
en worden ervaringen gedeeld van verschillende ziekenhuizen die
hier al ervaringen mee hebben opgedaan.

Medisch Leiderschap in je IOP
Met het loslaten van de vaste opleidingsduur, volgt niet meer
elke aios exact hetzelfde traject. Daarbij is het Individueel
Opleidingsplan (IOP) een belangrijk instrument voor jou om
medisch leiderschap in je opleidingsschema op te nemen. Maar
hoe doe je dat?
	Wat zijn de basiscompetenties medisch leiderschap?
	Welke activiteiten, leerdoelen en opleidingsmateriaal horen
hierbij?
	Hoe werk je dit uit in je eigen opleiding?

Geldstromen in de gezondheidszorg
	Financieringsstromen in de curatieve zorg, o.a. DOT-systeem
	Over macrokaders en marktwerking
	Hoe ziet het bekostigingssysteem er de komende jaren uit

JURIDISCHE PROCEDURES,
REGEL- EN WETGEVING
Mijn patiënt is niet tevreden, wat nu?
	Wie klagen en wat voor klachten hebben zij precies?
	Wat wordt van jou als arts verwacht?
	Wat werkt wel, wat juist niet?
	Met praktische handvatten en herkenbare voorbeelden

Hoe hou je werk en privé in balans?
Tijdens deze workshop legt een jurist je uit hoe wet-en
regelgeving jou kan ondersteunen bij het in balans houden van
werk en privé.
	Werk en thuis combineren, dat valt nog niet mee!
	Deeltijdwerken en verlof: wat is er mogelijk?
	Wat zeggen de wet en de cao over arbeidstijden?

ORIËNTATIE OP DE ARBEIDSMARKT

Beroepsgeheim: waar moet je op letten?

Werken in dienstverband

Het beroepsgeheim blijft een lastige kwestie, ook al is het
uitgangspunt helder: niets van wat je op de werkvloer te weten
bent gekomen, mag je zonder toestemming van de patiënt met
anderen communiceren. Deze workshop geeft hier meer inzicht in.
	Beroepsgeheim in het nieuws
	Beroepsgeheim: wanneer doorbreken?
	Beroepsgeheim en social media

	Wat moet je weten over de Arbeidsvoorwaardenregeling
Medisch Specialisten en de cao UMC?
	Waar moet je op letten bij afspraken over arbeidsvoorwaarden?
	Kan ik werken als chef de clinique en wat houdt dat in?
	Wat wil je nu en later bereiken?

Werken in vrij beroep en goodwill
	Het actuele zorgstelsel en bekostiging vrij beroep
	Welke positie heeft de vrij beroepsbeoefenaar in de
ziekenhuisorganisatie?
	Met welke aspecten krijg je te maken bij toetreding tot een
medisch specialistisch bedrijf?
	Goodwill; wat is dat, hoe wordt het berekend en hoe financier
je dit?

ronde

Meer informatie over de workshops vind je
op onze website: dejongespecialist.nl/aiosupgrade
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01
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04

10.25-11.25

11.45-12.45

14.35-15.35

15.45-16.45

PRAKTISCHE INFORMATIE
Aanmelden
Je kunt je tot en met zondag 22 oktober
aanmelden zo lang er nog plek vrij is via
www.dejongespecialist.nl/aiosupgrade.
Daarna is het niet meer mogelijk om je
online aan te melden. Je kunt je wel op de
dag van het congres ter plekke aanmelden,
maar het kan zijn dat er dan geen plaats
meer is in de workshop van jouw voorkeur.

Deelnamekosten
Voor leden van De Jonge Specialist kost
deelname aan de AIOS Upgrade 2017
€ 35,- en voor niet-leden € 100,-. Ook
wanneer je tussen nu en 27 oktober 2017
lid wordt van De Jonge Specialist betaal je
ook slechts € 35,-.

Nog geen lid van De Jonge
Specialist?
Wanneer je tussen nu en 27 oktober 2017

lid wordt van De Jonge Specialist betaal
je slechts € 35,- voor de AIOS Upgrade.
Het lidmaatschap van DJS bedraagt
€ 130,- per kalenderjaar. Wanneer je
tijdens de AIOS Upgrade besluit om toch
lid te worden van De Jonge Specialist,
krijg je € 65,- van het inschrijfgeld terug
gestort.

niet, dan wordt alsnog € 100,- in rekening
gebracht, tenzij jouw collega-aios zich als
lid registreert. Wil je toch annuleren? Dan
kan dat tot en met 16 oktober 2017 kosteloos door je via de website af te melden.
Bij annulering na 16 oktober of bij het
niet deelnemen na aanmelding blijven de
inschrijfkosten verschuldigd.

Bevestiging

Locatie

Na inschrijving en betaling ontvang je per
e-mail een bevestiging van deelname en
kun je de event-app downloaden. In de
app vind je jouw registratie en alle overige
informatie terug.

De AIOS Upgrade vindt plaats in het IJsseldelta Center te Zwolle. Dit bevindt zich in
het stadion van PEC Zwolle.

Adres:
Stadionplein 20
8025 CP Zwolle
088 - 147 14 60
www.ijsseldeltacenter.nl

Verhinderd of annuleren?
Bij verhindering kan een collega-aios met
N331
jouw bevestiging naar de AIOS
Upgrade komen. Let wel, als jij lid bent van De
Jonge Specialist en deze collega-aios

A28

Met de auto
Het IJsseldelta Center is gunstig gelegen, vlakbij de afrit
Zwolle-Noord op de A28 en de Zwolse binnenstad.
Parkeren is deze dag gratis.
sel

Navigatie adres:

IJSSELDELTA CENTER

IJs

N331

Boerendanserdijk 19
8025 CP Zwolle
IJs

Met het openbaar vervoer

sel

Vanaf het centraal station in Zwolle rijden er diverse lijnen
richting het IJsseldelta Center.
-	Bus 1, 7, 29, 40, 166 of 167 richting ‘Isala’. Stap uit bij
de halte ‘Dokterspad’ of ‘Stadion’. Vanaf halte ‘Dokterspad’ is het ongeveer vier minuten lopen naar de ingang
van het complex.
-	Bus 3 richting ‘Sligro’. Vanaf halte ‘Stadion’ is het ongeveer twee minuten lopen.
A28
A50

N35

ZWOLLE
A28

N337
N35

IJs

sel

Heb je nog vragen?
Bel (030) 67 02 710 of mail naar info@dejongespecialist.nl
N337

MELD JE AAN VIA WWW.DEJONGESPECIALIST.NL/AIOSUPGRADE
powered by:

Mercatorlaan 1200
Postbus 20057
3502 LB Utrecht

info@dejongespecialist.nl
www.dejongespecialist.nl
@jongespecialist

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij De Jonge Specialist en
AIOS Upgrade via onze website www.dejongespecialist.nl. Volg ons ook
op twitter en facebook!

