
Workshops 23 januari 2014
De eerste ronde bestaat uit informatieve
workshops over best practices, patiënt -
ervaringen met verpleegkundig specialistische
zorg en de financiering van de zorg.

De tweede ronde zijn workshops per ver-
pleegkundig specialisme op basis van de
ingediende abstracts. Deze workshops
 worden door de indiener van het abstract
samen met een inkoper van een  zorg -
verzekeraar gegeven.

Workshops 24 januari 2014
In de ochtend gaan de deelnemers zelf aan
de slag met een opdracht vanuit de Blue
Ocean Strategy voor vernieuwing en
 kostenbesparing. De strategie stelt dat
geen concurrentie moet worden
 aangegaan, maar dat men zich juist moet
richten op nieuwe markten.

De workshops in de middag gaan over wijzen
van profileren en positioneren vanuit andere
werkvelden zoals reclame, out of the box
denken. Deze workshops worden gegeven
door deskundigen op deze terreinen.

• Ilse van Haren MANP, voorzitter
 alumnivereniging NIF

• Drs. Lya Djadoenath, manager Centrum
voor Verpleegkundige Studies,
Hogeschool Utrecht

• Drs. Riet van Dommelen, opleidings -
manager MANP, hoofdopleider
 verpleegkundig specialismen,
Hogeschool Utrecht

• Laura Verweij MANP MSc, verpleegkundig
specialist intensieve zorg, Centrum voor
Thuisbeademing UMC Utrecht

• Drs. Johan Lambregts, Bureau
Lambregts

Doelgroepen
• Verpleegkundig specialisten 

(in opleiding)
• Verpleegkundigen
• Praktijkopleiders
• Lectoren verpleegkunde
• Opleiders en onderzoekers van

Masters Advanced Nursing Practice,
Masters Zorgtrajectontwerp, Masters
Physician Assistant en
Verplegingswetenschap

• Zorgverzekeraars, beleidsmakers, 
psychologen GZ, artsen die samen -
werken met verpleegkundig
 specialisten, patiëntenorganisaties en
leidinggevenden van zorginstellingen.

Datum
Donderdag 23 en vrijdag 24 januari 2014

Locatie
Landgoed Zonheuvel, Amersfoortseweg
98, 3941 EP Doorn

Accreditatie
Het congres is geaccrediteerd door het
Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en
Verzorgenden en het Verpleegkundig
Specialisten Register.

Deelnemersbijdrage
Vroegboekkorting tot 1 oktober 2013: 
€ 350,- (dagdeelname € 200,-) 
Vanaf 1 oktober 2013: € 425,- 
(dagdeelname € 250,-)
Leden NIF: 15% korting

Annulering
voor 1 oktober 2013: 90% restitutie
1 oktober – 14 december 2013: 75%
 restitutie
na 14 december 2013: geen restitutie
Vervanging bij verhindering is toegestaan.

Contact en informatie
Leids Congres Bureau, Postbus 16065,
2301 GB Leiden
T: 071-5148203, 
E: manp@leidscongresbureau.nl 

VERPLEEGKUNDIG 
SPECIALISMEN IN 
VERRICHTINGEN 
VASTGELEGD

PRAKTISCHPROGRAMMACOMMISSIEWORKSHOPS

Aanmelden www.hu.nl/projectsites/lustrummanp

Lustrumcongres: 10 jaar Advanced Nursing Practice

Verpleegkundig specialisten en verzekeraars: 
partners in effectieve en efficiënte zorg.

Donderdag 23 en vrijdag 24 januari 2014
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Verpleegkundig specialisten hebben de afgelopen 10 jaar de kwaliteit en
 doelmatigheid van de patiëntenzorg  belangrijk verhoogd. Sinds 1 januari 2012 is
het voor verpleegkundig specialisten juridisch mogelijk te acteren als zelfstandig
behandelaar met de bevoegdheid medicatie voor te schrijven bij meerdere
 aandoeningen. 

PROGRAMMA DAG 1

23 januari De inzet van verpleegkundig specialisten in verrichtingen vastleggen

09.00 uur Inloop en registratie
10.00 uur Wat zijn ‘’verrichtingen’’?

Dagvoorzitter Marius Buiting, directeur Nederlandse Vereniging van
Toezichthouders in Zorginstellingen (NVTZ)

10.20 uur De visie van het ministerie van VWS op taakherschikking en
verpleegkundig specialisten
Leon van Halder, directeur-generaal Curatieve Zorg, ministerie van VWS  

10.35 uur Het partnership tussen verpleegkundig specialisten en verzekeraars:
nut en noodzaak tot het vastleggen van verrichtingen
Roger van Boxtel, voorzitter Raad van Bestuur, Menzis

10.50 uur Workshops over zorg door verpleegkundig specialisten: best practices,
patiëntervaringen en vergoedingssystemen

12.00 uur Lunchpauze
13.00 uur Forumdiscussie met o.a.:

• Ellen Leistra (VWS)
• Jaap Scholten (NVZ Vereniging van Ziekenhuizen)
• Marlies de Rond (KNMG)
• Joost Kamoschinski (GGZ-NL)
• Prof. dr. Petrie Roodbol (NFU) 
• Karin de Poorter (Actiz)

13.30 uur Workshops per verpleegkundig specialisme: 
Welke verrichtingen kunnen worden vastgelegd?

14.45 uur Pauze
15.15 uur Plenaire, creatieve terugkoppeling van de resultaten uit de workshops
16.00 uur Waar let de zorgverzekeraar op?

Marianne Lensink, directeur Zorg, Zorgverzekeraars Nederland
16.20 uur Borrel

19.30 uur Informeel avondprogramma met buffet

PROGRAMMA DAG 2

24 januari Positioneren en profileren van verpleegkundig 
specialismen

09.00 uur Inloop
10.00 uur Welkom door de dagvoorzitters:

Tamara Berends, verpleegkundig specialist GGZ Altrecht
Marlou de Kuiper, docent MANP Hogeschool Utrecht

10.05 uur De rol van verpleegkundig specialisten bij 
zorginnovatie
Prof. dr. Guus Schrijvers, oud-hoogleraar Public Health &
Gezondheidseconoom

10.20 uur Samenvatting van voorgestelde verrichtingen uit dag 1 door de
dagvoorzitters

10.30 uur Tweegesprek: het effectief positioneren en profileren van
verrichtingen
Riet van Dommelen, opleidingsmanager MANP Hogeschool Utrecht 
Ilse van Haren, voorzitter alumnivereniging NIF  

10.45 uur De Blue Ocean Strategy voor vernieuwing en kostenbesparing 
Prof. dr. Will Reijnders, hoogleraar Marketing, Strategie en Innovatie
Tilburg University 

11.00 uur Workshops over het vastleggen van verrichtingen 
vanuit Blue Ocean Strategy

12.20 uur Creatieve terugkoppeling van de opdrachten
12.30 uur Lunch
13.30 uur De inbedding van verpleegkundig specialistische 

verrichtingen in de praktijk
Prof. dr. Marieke Schuurmans, hoogleraar 
verplegingswetenschap UMCU

14.00 uur Workshops over methoden van profilering, positionering en “out of
the box denken” vanuit andere werkvelden zoals reclame

15.45 uur Blik vooruit!
Odile Frauenfelder, verpleegkundig specialist Sophia Kinderziekenhuis,
voorzitter V&VN-Verpleegkundig Specialisten
Yvonne van Gilse, directeur LOC

16.20 uur Borrel

Minister van VWS, Edith Schippers, heeft
in haar brief aan de Tweede Kamer van 22
april 2013 aangegeven afspraken te willen
maken over taakherschikking zowel in de
somatische zorg als de geestelijke gezond-
heidszorg. Verpleegkundig specialisten
hebben nu de taak hun verrichtingen zicht-
baar te maken. Daarom organiseren de
opleiding MANP van Hogeschool Utrecht
en haar alumnivereniging Netwerk in
Functie begin januari 2014 een tweedaags
congres.

Het congres Verpleegkundig Specialismen
in verrichtingen vastgelegd heeft als doel
de verrichtingen van de verpleegkundig
specialist duidelijk voor het voetlicht te
brengen bij stakeholders in de zorg. In

samenwerking met vertegenwoordigers
van de belangrijkste stakeholders zoals
zorgverzekeraars en beleidsmakers krijgen
verpleegkundig specialisten en opleiders
tools aangereikt om hun verrichtingen vast
te leggen en hun bijdragen aan kwaliteit
en doelmatigheid van de patiëntenzorg te
profileren en positioneren.

Lustrumcongres
Het congres markeert het tweede lustrum
van de opleiding Master Advanced
Nursing Practice (MANP) van Hogeschool
Utrecht. In 2003 studeerden de eerste
 studenten van deze opleiding af. De alumni
zijn inmiddels 10 jaar werkzaam in de
 praktijk van de Nederlandse
 gezondheidszorg.

VERPLEEGKUNDIG SPECIALISTEN EN VERZEKERAARS: 
PARTNERS IN EFFECTIEVE EN EFFICIËNTE ZORG

Marius Buiting Leon van Halder Roger van Boxtel Ellen Leistra Jaap Scholten Marlies de Rond Joost Kamoschinski Petri Roodbol Karin de Poorter Marianne Lensink Tamara Berends Marlou de Kuiper Guus Schrijvers Riet van Dommelen Ilse van Haren Will Reijnders Marieke Schuurmans Odile Frauenfelder Yvonne van Gilse


