
 

 

 
 

Programma symposium dinsdag 3 november 2015 

Digitale kracht in de eerstelijnszorg - nu en straks 

 

14.30 - 15.00 uur Ontvangst  

15.00 - 15.20 uur Opening dagvoorzitter Tom van ’t Hek samen met Anne van Popta, Dorinda 

van Oosten en Laurens van der Tang. 

15.20 - 15.30 uur Gezondheidswinst door digitale kracht  

Korte video over eHealth en datamanagementsystemen en hoe dit kan  

bijdragen aan een betere samenwerking tussen professionals en een grotere 

betrokkenheid van patiënten.   

15.30 - 15.45 uur Van data-analyse naar advies in de praktijk 

Meer kwaliteit van zorg tegen lagere kosten is de uitdaging waar we voor 

staan. Ron Herings (Directeur Pharmo Instituut) licht toe hoe dit gerealiseerd 

kan worden met behulp van data-analyse.  

15.45 - 15.55 uur De toegevoegde waarde van diagnostische data 

Informatiedeling zit in de kern van de dienstverlening van eerstelijns 

diagnostische centra: data en uitslagen van onderzoeken worden ingezet om 

doelmatig gebruik van testen te bevorderen. Aan de hand van een E-game 

neemt Astrid van der Put (Raad van Bestuur SHL-Groep) u mee in de wereld 

van Diagnostisch Toets Overleggen (DTO) – nu en straks.  

15.55 – 16.05 uur Zaaldiscussie aan de hand van stellingen 

16.05 - 16.25 uur  De digitale kracht in de praktijk  

Thijs Backus (Huisarts SHG-Groep) laat u zien hoe ICT is geïntegreerd in de 

dagelijkse werkprocessen in zijn praktijk en wat de data-analyse oplevert 

voor hem en zijn patiënten. 

16.25 - 16.35 uur Zaaldiscussie aan de hand van stellingen 

16.35 - 17.00 uur Pauze   

 

 



 

 

 
 

 
 
17.00 - 17.05 uur De digitale kracht in de toekomst  

In snel tempo tonen we u de belangrijkste trends en ontwikkelingen in zorg 

en ICT. 

17.05 - 17.25 uur De toekomst van eHealth en mobile health 

Pim Ketelaar (Health Innovator bij Vital Innovators en bestuurslid van de 

Nederlandse Vereniging voor eHealth) praat u helemaal bij over de toekomst 

van (web)technologie en de kansen die deze technologie biedt voor de zorg. 

17.25 - 18.15 uur Online dienstverlening en zelfmanagement in de praktijk 

Waarom aan de slag met online dienstverlening en zelfmanagement? Hoe 

start je dit op? Welke hobbels moeten genomen worden? Ivo Mol 

(Projectleider Zorroo) en Frank van Summeren (Projectleider Chronos) geven 

u antwoord op deze vragen aan de hand van herkenbare 

praktijkvoorbeelden.     

18.15 - 18.30 uur Zaaldiscussie onder leiding van Tom van ‘t Hek  

18.30 - 18.45 uur Samenvatting van de dag  

18.45 - 20.00 uur Walking dinner   

 


