Programma (totaal 3 uur)
Facilitators:
Ir. Maarten Koomans, Barbara Schooneveldt, MSc

Implementatiegericht
De Masterclasses Value Based Healthcare van The Decision
Institute belichten de verschillende aspecten van VBHC met
een focus op implementatie in uw eigen huis.
Het concept wordt in building blocks uiteengezet met tools
voor implementatie.
Patiëntgericht
De Masterclasses richten zich specifiek op iedereen die zich
met waardecreatie voor patiënten bezighoudt. Van
stafbestuurders, medisch specialisten en gespecialiseerd
verpleegkundigen tot klinisch managers, maatschap
managers, kwaliteitsmanagers en Raden van Bestuur.
Interactief
Het programma is creatief en interactief opgezet; een
‘pressure cooker’ met gegarandeerd resultaat voor iedere
deelnemer.
Desgewenst kan verder worden ingezoomd op één
aandoening of specialisme, zo heeft u direct een running
start.
Quotes van deelnemers
“Deze masterclass biedt in relatief korte tijd diepgaande
inzichten”
“Leerzaam, prettig interactief”
“Het invullen van de Care Delivery Value Chain was een echte
eye opener”
Wat biedt de masterclass Outcome Measures?
• Inzicht in de decisionmaking value van outcome measures
• Do’s & don’ts van patient relevante, medische outcome
measures
• Hoe Outcome Measures bijdragen aan leiderschap in
kwaliteit van zorgverlening:
• Voor interne sturing
• Voor continue leren en verbeteren
• Voor optimaliseren van zorg via toevoegen van
waarde voor de patient
• Een tool om dialoog aan te gaan, zowel onderling als met
de raad van bestuur, zorgverzekeraars en overheid
• Uitgangspunt voor financiële en strategische
vraagstukken
• Basis voor pay-for-performance realisatie
• Uitgangspunt voor medisch inhoudelijke
samenwerkingsverbanden
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Op aanvraag en inhouse voor uw eigen maatschap
Deelnemers
Medische (staf)bestuurders, medisch specialisten, maatschap
management, verpleegkundig specialisten en kwaliteits
managers, stafadviseurs.
Deelnemersbijdrage
€ 295, ex BTW. per masterclass. 3 Masterclasses voor €750,Accreditatie
KNMG (ABAN) geaccrediteerd voor 2 punten
Aanmelden
Astrid Wortelboer, a.wortelboer@thedecisioninstitute.org of
0346-574942
Locatie
Huis de Salentein, Puttersestraatweg 5, Nijkerk
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