
Sessies Ysisdag

Ontregel de zorg
Verzorgd door: gastspreker Marco van Duuren, Aafje

Meer bezig met je vakmensen!
Waarom je gevechten tegen windmolens kunt winnen
De zorg en daarmee de zorgprofessionals staan voor grote uitdagingen. Personele krapte en
verlammende regeldruk zijn misschien wel de grootste zorgen op het moment.
Dat maakt het binnenhalen en binnenhouden van goede professionals een continue zorg.
Marco van Duuren is manager behandeldienst bij Aafje, waar het tot nu toe nog steeds lukt om alle
vacatures vervuld te krijgen. In deze sessie vertelt Marco hoe je zodanig voor je mensen zorgt dat ze
willen komen en blijven maar ook welke bureaucratische en andere hobbels je daarvoor moet
overwinnen.

Datagedreven werken met de GRZ
Verzorgd door:  Hamza Jap-Tjong en gastspreker Constance Beeker

Binnen de GRZ is een heuse race to the bottom gaande. De druk op lagere ligduur en hogere
behandelintensiteit neemt gestaag toe. Tarieven staan onder druk en zullen naar verwachting verder
dalen. Hoe krijg je als organisatie grip op de GRZ? Constance Beeker (zelfstandig GRZ-adviseur) vertelt
hoe er met behulp van data meer inzicht in het revalidatieproces verkregen kan worden, zodat er
gestuurd kan worden op een doelmatige revalidatie binnen de bandbreedte van de NZa voor een
passende vergoeding voor de geleverde zorg!

Verder met NUTS in het zorgnetwerk
Verzorgd door: Michiel Bruins en Floortje van der Linden

In deze sessie zullen Michiel Bruins en Floortje van der Linden hun licht schijnen op wat Nuts te bieden
hee� en met welke zorgtoepassingen Gerimedica aan de slag is. Wij zijn ambassadeur van Stichting
Nuts omdat dit netwerk de randvoorwaarden biedt om in het zorgnetwerk op een veilige wijze
uitwisseling voor diverse doeleinden mogelijk maakt. Denk aan beschikbaarstellen van dossier
informatie voor de avond/nacht/weekenddiensten (ANW) en het uitwisselen van verpleegkundige
informatie als een patiënt verhuist van ziekenhuis naar verpleeghuis (eOverdracht). Deelnemers
worden uitgenodigd mee te denken met zorgtoepassingen via Nuts.



Ysis zorgdossier - Eenvoud en inhoud centraal
Verzorgd door: Ruth van der Esch, Nienke Klerk en gastspreker Milou Velthuis, Verpleegkundig
informatiekundige en projectleider Ysis bij Sensire

In een tijd waarin meer zorg wordt geleverd met minder mensen is er toenemende behoe�e aan
eenvoud en snelheid als het gaat om het opzoeken en vastleggen van informatie. Minder
administratieve last en meer tijd voor de zorg aan mensen. Hoe hee� Gerimedica daar met Ysis
zorgdossier een antwoord op gevonden?

Tijdens deze sessie vertellen we wat de visie is achter het zorgdossier, hoe we het opzoeken en
vastleggen van gegevens vergemakkelijken, hoe multidisciplinair samenwerken wordt vereenvoudigd
en delen we ervaringen van de eerste gebruikers van Ysis zorgdossier bij Sensire in de wijkzorg.

Kennisagenda langdurige zorg
Verzorgd door: Thomas Ferguson en gastspreker Ruth Veenhuizen van Amsterdam UMC / SANO

De ouderenzorg zal zichzelf de komende jaren deels opnieuw gaan uitvinden. De uitdagingen die voor
ons liggen vragen om slimme vernieuwing op verschillende terreinen. De samenwerkende
academische werkplaatsen, ZonMW en VWS hebben daarom een ʻKennisagendaʼ opgesteld. Klinkt
saai, maar is het zeker niet!  Wil je weten op welke gebieden de komende jaren wordt geïnvesteerd in
kennis en vernieuwing; haak dan aan bij deze workshop. Van probleemgedrag tot
antibioticaresistentie en van GRZ tot ethische dilemmaʼs.

De behandeldienst moet anders organiseren
Verzorgd door:  Emma Teepe en Tanja Gerritsen

Hoe ga je als manager behandelaren om met de uitdagingen die op je af komen om je team zo
optimaal mogelijk te organiseren in een steeds complexer (en meer extramuraal) zorglandschap? Kies
je voor de focus op het multidisciplinair specialiseren per doelgroep of op het bedienen van de brede
kwetsbare groep? Behandeling uit de WLZ naar de ZVW overheveling is tijdelijk van de baan, maar
gaat ongetwijfeld gebeuren. Wat betekent dit voor de samenwerking in de regio met andere partijen?
O�ewel er verandert veel! Hoe behoud en/of versterk je je positie?
Tijdens deze sessie zullen initiatieven en kennis gedeeld worden en is er ruimte voor gesprek tussen
de deelnemers.

https://unoamsterdam.nl/geen-categorie/nieuwe-kennisagenda-langdurige-ouderenzorg/


Beslisondersteuning voor de zorgprofessional
Verzorgd door: Boudewijn de Gooijer, Lennaart Raams en Erik Vermeer

In een innovatief dossier worden zorgprofessionals ondersteund bij het nemen van beslissingen. De
beste keuzes maken door op het juiste moment de juiste informatie te krijgen. Maar hoe ziet
datagedreven beslisondersteuning eruit voor de behandelaar? Hoe kan het systeem voor je werken
zonder je in de weg te zitten?
Erik Vermeer licht toe hoe de afdeling Research and Development van Gerimedica datagedreven
beslisondersteuning wil realiseren. Lennaart (R&D) en Boudewijn (Gerimedica Inzicht) praten je bij
over wat nu en in de nabije toekomst al mogelijk is.

Haal meer waarde uit data voor slimmere zorg
Verzorgd door: Hamza Jap-Tjong en Ismet Aksoy

Net dat stapje extra zetten. Dat doe je als zorgverlener graag voor jouw cliënten. Datagedreven
werken kan daar een grote bijdrage aan leveren. Door slim gebruik te maken van data ga je beter
om met jouw tijd en middelen. Daarnaast ondersteunt data bij het minimaliseren van de
administratieve last. Dit resulteert in betere zorg door slimmer ingerichte manier van werken.
Datagedreven zorg komt voort uit datagedreven medewerkers. Hoe je dat doet? Daar vertellen
Hamza en Ismet je tijdens deze sessie meer over.


