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Landelijke ROS-Inspiratiedag 

Populatiegerichte Zorg 
 
 
 

 
 
 

Op donderdag 1 november 2018 organiseert de ROS-expertgroep Triple Aim, speciaal 
voor alle ROS-medewerkers, de landelijke ROS-inspiratiedag. Met dit jaar het thema 
Populatiegerichte Zorg. Laat je inspireren door sprekers van binnen en buiten de 
ROS'en en praat mee over de ontwikkelingen rondom dit thema. Jij komt toch ook?! 
 

ROS-expertgroep Triple Aim  
 
Tijdstip: 13:00 uur - 18.00 uur 
Locatie: de Paushuize, Kromme Nieuwegracht 49, Utrecht 
 

Populatiegerichte zorg 
In zowel het plenaire programma als in de workshops belichten we het thema 
populatiegerichte zorg vanuit de volgende perspectieven: 

• Triple Aim 

• Waardegedreven zorg 

• Informatiemanagement 
 
Voorbeelden van landelijke ontwikkelingen en regionale voorbeelden krijgen volop aandacht. 
Een dag waarin we -alle ROS collega's in het land- samen ervaringen delen, elkaar 
inspireren, ontmoeten en netwerken.   

  

https://www.ros-netwerk.nl/thema-s/triple-aim?_page_id=34
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Programma 
12.30 uur               Inloop met broodjes 
13.00 uur               Welkom 
13.05 uur               Plenaire lezing ‘Innoverend contracteren voor longzorg Nijkerk’, Sam  
                              Siemssen, directeur-bestuurder Gezondheidscentra Nijkerk  
13.45 uur               Plenaire lezing ‘Landelijke Monitor Proeftuinen’, Hanneke Drewes,  
                              onderzoeker RIVM 
14.25 uur               Pauze 
14.45 uur               Eerste workshopronde  
15.45 uur               Pauze 
16.00 uur               Tweede workshoprond 
17.00 uur               Plenaire lezing ‘Value Based Healthcare versus Triple Aim, Pim  
                              Valentijn, adjunct-directeur Essenburgh en dagvoorzitter  
17.30-18.00 uur     Borrelen en napraten 
 

Plenaire lezingen 
 

➢ Innoverend contracteren voor longzorg Nijkerk 
Sam Siemssen staat stil bij de opzet en het tot stand 
komen van het programma Gezondheidscentra Nijkerk, 
de lessons learned en plannen voor de toekomst. Waar 
liepen de zorgverleners tegenaan bij de uitvoering, wat 
hebben we geleerd en wat waren de succesfactoren? 
Ook komen datamanagement en hoe data in Nijkerk 
actief toegepast wordt voor populatiemanagement aan 
bod. Lees meer... 
 

➢ Landelijke Monitor Proeftuinen 
Hanneke Drewes geeft vervolgens inzicht in de ontwikkelingen binnen de, door VWS 
aangewezen, negen landelijke proeftuinen, de opbrengsten en het vervolg. Lees meer... 

 
➢ Value Based Healthcare versus Triple Aim 

Aan het eind van deze inspiratiedag neemt dagvoorzitter Pim Valentijn alle aanwezige 
deelnemers mee in de twee concepten Value Based Healthcare (VBHC) en Triple Aim 
en zal vervolgens de drie belangrijkste verschillen belichten. Lees meer... 

 

https://www.ros-netwerk.nl/ros-netwerk/landelijke-ros-inspiratiedag/innoverend-contracteren-voor-longzorg-nijkerk?_page_id=80
https://www.ros-netwerk.nl/ros-netwerk/landelijke-ros-inspiratiedag/landelijke-monitor-proeftuinen?_page_id=81
https://www.ros-netwerk.nl/ros-netwerk/landelijke-ros-inspiratiedag/value-based-healthcare-versus-triple-aim?_page_id=88
https://www.ros-netwerk.nl/ros-netwerk/landelijke-ros-inspiratiedag/innoverend-contracteren-voor-longzorg-nijkerk
https://www.ros-netwerk.nl/ros-netwerk/landelijke-ros-inspiratiedag/landelijke-monitor-proeftuinen
https://www.ros-netwerk.nl/ros-netwerk/landelijke-ros-inspiratiedag/value-based-healthcare-versus-triple-aim?_page_id=88
https://www.ros-netwerk.nl/ros-netwerk/landelijke-ros-inspiratiedag/value-based-healthcare-versus-triple-aim
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Workshops 
Laat je inspireren door collega ROS-adviseurs en adviseurs van het CBB. Zij gaan graag 
met je in gesprek over jouw zoektocht en ervaringen. In de twee workshopsrondes kan je 
kiezen uit de volgende workshops: 
 
Briljante Mislukkingen 
Monique Smit, Regio-adviseur ZorgImpuls 
Sandra de Loos, Kennismanager Robuust 
 
Leren van fouten maken, hoe doe je dat? Briljant mislukken en weer verder? In bijna elke 
samenwerking of veranderkundig vraagstuk komen ze voor: situaties die niet helpend zijn 
om je doel te bereiken. Of juist wel? Hoe herken je briljante mislukkingen en op welke 
manier maak je briljant gebruik van die gemaakte fouten? Aan de hand van voorbeelden uit 
onze eigen ROS-werkveld nemen we je mee in de wereld van mislukken en leren. 

Hierbij maken we gebruik van het gedachtengoed van www.briljantemislukkingen.nl. 
 
Informatiemanagement in de breedste zin van het woord 
Arthur Vankan – Senior onderzoeker/adviseur Dialogic 
Simone Bremer - CBB 
 
Wat is informatiemanagement? En hoe verhoudt informatiemanagement zich tot project- en 
programmamanagement? Maakt de ROS-Wijkscan onderdeel uit van 
informatiemanagement? Hoe bepaal je je indicatoren om je project te monitoren? In deze 
workshop gaan we in vogelvlucht in op informatiemanagement in de breedste zin van het 
woord. 
Zijn we met de Roadshow al bij jouw ROS geweest? Dan is deze workshop wellicht een 
herhaling. 

Gezonde Zorg, gezonde Regio: persoonsgerichte zorg met Big Data 
Hanneke Zandbergen - REOS 

Persoonsgerichte zorg met Big Data. Slimme kennistechnologie geeft de zorgverlener  meer 
in handen om gerichte en persoonsgebonden adviezen te geven. Waardoor de patiënt meer 
in the lead is en betrokken. Samen beslissen staat centraal bij de VWS proeftuin Gezonde 
zorg, Gezonde Regio. 
 
In deze workshop delen we onze resultaten en ervaringen om vervolgens met de 
deelnemers in gesprek te gaan over het aansluiten bij de individuele patiënt. 

http://www.briljantemislukkingen.nl/
http://www.gzgr.nl/
http://www.gzgr.nl/
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Gezond Veluwe: betekenisvol en effectief samenwerken over de domeinen heen 
Marc Callaars – Senior Adviseur Raedelijn 
Denise Seelen – Senior Adviseur Raedelijn 

In de regio Noordwest Veluwe wordt in het programma Gezond Veluwe voor 200.000 
inwoners over de domeinen heen samengewerkt aan de gezondheid van de burgers in de 
regio met een populatiegerichte aanpak. In deze workshop krijg je in vogelvlucht de 
ontwikkeling van het netwerk Gezond Veluwe, van populatiegericht werken, het sturen op 
resultaat, de transitie naar duurzame integrale bekostiging en de rol van het 
programmateam Gezond Veluwe. 

Proeftuin Ruwaard: anders denken, doen en organiseren 
Susanne Smits -  Programmamanager Robuust 

Proeftuin Ruwaard gaat uit van het maatschappelijk compleet perspectief, dat betekent dat 
alle perspectieven aan tafel zitten, van wijkbewoner tot bestuurder, van gemeente tot 
zorgverzekeraar. Maar hoe werkt dat en hoe begeleid je dat als programmateam? We laten 
je ervaren hoe het is als alle perspectieven gezien en gekend worden en tot welke 
oplossingen je samen kunt komen! 

Vitaal Vechtdal: langer vitaal en gezond! 
Henk Bloten – Adviseur Proscoop 

Proscoop is al enige tijd betrokken bij Vitaal Vechtdal. Henk Bloten neemt je mee in de 
beweging Vitaal Vechtdal. Hoe zetten ze zich in om de beweging te realiseren? Vanuit welke 
visie? En hoe hebben ze hun governance georganiseerd?  
Vervolgens gaat hij in op de uitwerking en concretisering. Zoals hoe ze bij Vitaal Vechtdal 
omgaan met BRAVO thema’s en hoe ze aan de slag zijn met een shared savings project 
voor kwetsbare ouderen. 
 

Geef jouw keuzes  
We vragen je bij inschrijving 3 voorkeuren aan te geven. Uiteraard zijn we bij de definitieve 
toewijzing per workshop ook afhankelijk van het aantal aanmeldingen.  
 

Aanmelden 

Inschrijven is mogelijk via het online inschrijfformulier op de website van het ROS-netwerk 

https://www.gezondveluwe.nl/
http://www.proeftuinruwaard.nl/
https://www.vitaalvechtdal.nl/
https://www.ros-netwerk.nl/ros-netwerk/landelijke-ros-inspiratiedag/aanmelden-landelijke-ros-inspiratiedag-1-november-2018
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Algemene informatie 
 
Locatie 
Paushuize, Kromme Nieuwegracht 49, 3512 HE Utrecht. 
 
Kosten 
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Wel is inschrijven verplicht. 
 
Annuleren 
Annuleren is mogelijk tot en met 18 oktober 2018 . Bij no-show wordt 50 euro 
administratiekosten in rekening gebracht. Het annuleren van je deelname is mogelijk via e-
mail. 
 

Contact   
Voor vragen, mail dan naar Simone Bremer-Dijkhuis, ZONH of Stefan Wigger, Elaa. 

https://paushuize.nl/routebeschrijving.html
mailto:s.bremer-dijkhuis@zonh.nl
mailto:s.wigger@elaa.nl

