
Uitnodiging Raad Kwaliteit 17 april 2018 

Domus Medica, Utrecht 

 
 Wilt u zich – in verband met de grootte van de zaal en de catering via deze link 

aanmelden? Ook andere geïnteresseerden (medisch specialisten) vanuit de wv-en, anders 

dan leden Raad Kwaliteit, zijn van harte welkom.  

 

 

 

Hoe geven we netwerkgeneeskunde vorm rond 
patiëntencategorieën?  
  
 

In het Visiedocument Medisch Specialist 2025 hebben we ervoor gekozen om de zorg in 

netwerken rond de patiënt te organiseren. De toenemende complexiteit van de tweedelijnszorg 

met steeds meer behandelaren vraagt daar ook om. In deze themavergadering van de Raad 

kwaliteit willen we met elkaar nadenken, hoe we die zorg rond de patiënt samen kunnen 

regisseren. Zijn hoofdbehandelaarschap en medebehandelaarschap de juiste vormen om aan de 

behoefte van de patiënt: één aanspreekpunt en één regisseur, te voldoen? We bespreken een 

aantal patiëntencategorieën: kinderen, ouderen en multimorbide patiënten. Hoe kunnen we de 

zorg innoveren om aan de behoefte van de patiënt te voldoen? Maar ook: hoe krijgen we 

geïntegreerd kwaliteitsbeleid in een platform rond een specifieke leeftijdscategorie over de 

wetenschappelijke verenigingen heen georganiseerd? 

 

 

 
 

 

 

19.30 uur  Opening en introductie  
Christel Walhof, kinderarts Rijnstate  
 

19.35 uur Samenwerking bij multimorbiditeit en kwetsbare groepen 
Christel Walhof, kinderarts Rijnstate   
Arend Arends, klinisch geriater Havenpolikliniek/Maasstadziekenhuis  

 
19.45 uur Wat missen ouders en kinderen in onze zorg? 

Eva Schmidt –Cnossen, senior projectmanager & relatiemanager Smiley, Kind 

 & Ziekenhuis 

 

http://www.formdesk.com/federatiemedischspecialisten/RK_17042018


19.55 uur Ontslag: met meer dan 3 telefoonnummers naar huis? 

  Hadewych Cliteur, Programmaleider Medisch Kindzorg Systeem (MKS) 

 
20.10 uur  Hoe heb ik de behandeling ervaren bij mijn verschillende aandoeningen? 
  presentatie patiënt/ervaringsdeskundige  
 
20.20 uur  Samenwerking op een afdeling ouderengeneeskunde 
 André Janse, klinisch geriater Gelderse Vallei 
 
20.30 uur  Hoe om te gaan met multimorbiditeit op de polikliniek 
  Jan Baars, internist-hematoloog, Flevoziekenhuis 
 
20.40 uur Discussie aan de hand van stellingen  
  O.l.v. Huib Cense, Voorzitter Raad Kwaliteit 

- naar samenwerking in het ziekenhuis 
- naar samenwerking in de Federatie bij de kinder- en ouderengeneeskunde 

 

21.00 uur Sluiting 

 


