7 oktober 2022 NVSHV managementdag
Locatie: Antoniusziekenhuis, Nieuwegein (Auditorium)

Thema: actuele ontwikkelingen in de acute zorgketen.
Wat betekent dat voor SEH?
We zijn blij dat we na 2 jaar Covid opnieuw de managementdag NVSHV 2022 kunnen
organiseren op 7 oktober in Antoniusziekenhuis. En in het voorjaar van 2023 volgt het
jaarlijkse ledencongres NVSHV 2023! We hopen velen van jullie weer live te ontmoeten, met
elkaar van gedachten te wisselen en elkaar te inspireren.
Het thema van de managementdag 2022 is de impact van recente ontwikkelingen en
voorgenomen verschuivingen in de acute zorgketen voor de SEH. Wat betekent dit voor de
SEH van de toekomst? We zijn er in geslaagd een aantal interessante sprekers uit te nodigen
die hun visie op de ontwikkelingen schetsen. Zij gaan graag met organisatorisch
leidinggevenden en teamleiders SEH in discussie over kansen en uitdagingen voor de SEH.

Programma
Dagvoorzitter: drs. Christiaan Vermaas
09.15 - 09.45 uur

Inloop met thee/koffie

09.45 - 10.00 uur

Welkom door voorzitter NVSHV, Tanja Roosmalen van den Berg

10.00 - 10.30 uur

‘Passende zorg, een toekomstig kader om de zorg goed, toegankelijk en
betaalbaar te organiseren’ door prof. dr. Jan Kremer, speciaal gezant
Passende Zorg bij Zorginstituut Nederland, hoogleraar patiëntgerichte
innovatie Radboudumc en lid van de Raad voor Volksgezondheid en
Samenleving.
Discussie

10.30 – 10.40 uur
10.40 – 11.10 uur

11.10 – 11.20 uur

‘Wat brengt zorgcoördinatie de patiënt en de SEH? Lessons learned van de
pilot zorgcoördinatie in de regio Utrecht’ door drs. J.P Versluis arts MBA,
bestuurder RAVU.
Discussie

11.20 – 11.50 uur

Pauze

11.50 – 12.20 uur

12.20 – 12.30 uur

‘Actuele ontwikkelingen in de (acute) zorg binnen de eerste lijn, hoe slaan
we bruggen in samenwerking met de SEH’ door drs. Gos de Vries,
directeur/bestuurder huisartsenposten De Limes.
Discussie

12.30 – 13.30 uur

Lunch

13.30 – 14.00 uur

‘De nieuwe rol van LNAZ en ROAZ in de coördinatie van de acute zorg.
Uitdagingen en kansen voor de SEH’ door dr. Ina Kuper, lid raad van bestuur
Isala Zwolle en vicevoorzitter van LNAZ.
Discussie

14.00 – 14.10 uur
14.10 – 14.40 uur

14.40 – 14.50 uur

‘Toekomstperspectief van de acute zorg in het ziekenhuis, wat vraagt dit
aan keuzes voor de SEH, andere relevante afdelingen en de regio’ door prof.
dr. Martin Schalij, hoogleraar cardiologie en lid raad van bestuur LUMC.
Discussie

14.50 – 15.20 uur

Pauze

15.20 – 15.50 uur

‘De SEH is en blijft het leukste vakgebied voor de verpleegkundige!
Toekomstperspectief van de NVSHV en SEH-verpleegkundige op
ontwikkelingen in de acute zorg‘ door Priscilla Schoenmakers, meewerkend
coördinerend SEH-verpleegkundige JBZ en Tanja Roosmalen, hoofd SEH ETZ
en voorzitter NVSHV.
Discussie

15.50 – 16.00 uur
16.00 – 16.30 uur

16.30 – 16.40 uur

‘Met visie richten we de blik vooruit, innovatie op de SEH van het OLVG’
Esther Prinsen, teamleider OLVG en Michiel Gorzeman, MSc SEH-arts KNMG
OLVG.
Discussie

16.40 – 16.55 uur

Dag afsluiting

16.55 – 17.30 uur

Hapje en drankje

