Programma
Kennismiddag ‘Online inzage, hoe regel ik dat?!’
15 december 2016, UMC Utrecht

12:15 – 12:45

Ontvangst met een broodje

12:45 – 13:00

Opening
Mirjam van Velthuizen-Lormans - Lid raad van bestuur, UMC Utrecht
Bettine Pluut – programmamanager a.i. Patiëntparticipatie & eHealth, Nictiz

13:00 – 13:15

Meer dan techniek!
Johan Krijgsman van Nictiz vertelt wat de eHealth-monitor 2016 ons
leert over dossierinzage en patiëntparticipatie

13:15 – 13:45

Zorgverlener-empowerment als katalysator van patiënt-empowerment
Ton Hafkamp geeft een kijkje in de keuken van St Jansdal, een digitaal
ambitieus ziekenhuis

13:45 – 14:15

De juridische uitdagingen van online inzage
Alexia Franse en Rosalinde Liebelt van het UMC Utrecht lichten een aantal
juridische aspecten toe die online inzage met zich mee brengt

14:15 – 14:45

Kijk mee met de GGZ
Rob van der Vloed van Lentis neemt u mee in het proces van vallen en
opstaan, waar je als koploper doorheen moet

14:45 – 15:00

Pauze

15:00 – 15:30

De overeenkomst tussen tienerseks en patiëntparticipatie
Lilian Schiltmans en Edward van Mierlo van het Jeroen Bosch Ziekenhuis
leggen deze vergelijking uit en vertellen over de participatie van patiënten in
hun traject

Vervolg programma – zie volgende pagina

15:30 – 16:15

Verdiepingssessies
1. Argumentenwijzer voor online inzage
Anne-Miek Vroom, Directeur Stichting IKONE geeft een inleiding over de
toegevoegde waarde van patiëntparticipatie bij de opzet en uitrol van online
inzage. Projectleiders geven hun visie: In welke mate bied je inzage?
Wat zijn de belangrijkste keuzes en wat zijn de voor- en nadelen?
Leden van het Patiënt Expertise Team van IKONE delen hun ervaringen.
Sessie met projectleiders van de zorginstellingen, onder leiding van
Johan Krijgsman, Nictiz en Anne-Miek Vroom, Stichting Ikone
2. Top 10 do’s and don’ts bij online inzage
Reumatoloog Janneke Tekstra en de projectleiders delen hun ervaringen
met dossierinzage via het patiëntenportaal Mijn UMC Utrecht
Onder leiding van Nicole Tiemessen en Marijke de Hullu, UMC Utrecht

16:15 – 16:25

Terugkeer naar het Auditorium van het Q-gebouw

16:25 – 16:50

Take home messages & vragen
De workshopleiders presenteren de verworven inzichten en er is ruimte voor
u om vragen te stellen aan de sprekers
Onder leiding van Hyleco Nauta, Director eHealth Innovation, UMC Utrecht

16:50 – 17:00

Afsluiting
Bettine Pluut presenteert de agenda van het Nictiz platform
Patiënt & eHealth voor 2017

17:00 – 18:00

Netwerkborrel
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