
15e Landelijke Studiedag

Spoedzorg

•  Accreditatie bij ABC1, NVSHA en het Kwaliteitsregister V&V: 5 punten
•  Kundige sprekers delen kennis en nieuwe inzichten over verschillende aspecten

van acute zorg
•  Ketensamenwerking

•  Toekomstbestendige spoedzorg
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Datum en locatie
Woensdag 25 september in Aristo Utrecht
Aristo ligt naast station Lunetten en er is (beperkt) gratis parkeergelegenheid

Uw investering
€ 370,- p.p. exclusief BTW

Kortingen
Collegakorting: € 50,-
Groepskorting: 5 = 4

U ontmoet
Professionals, management, onderzoekers en beleidsmedewerkers bij 
huisartsenposten, ziekenhuizen, ambulancevoorzieningen, zorgverzekeraars 
en overige organisaties betrokken bij de spoedzorg

Meer weten?
Kijk op onze website

 25 september 2019  Utrecht  Accreditatie



EEN GREEP UIT HET MIDDAGPROGRAMMA (14.00 TOT 16.15 UUR)
Kijk voor het volledige programma op onze website

15e Landelijke studiedag Spoedzorg
Dat de spoedzorg onder druk staat, is helaas al bijna geen nieuws meer. Overmatige drukte op de 
SEH, ofwel ‘crowding’, is een grootschalig en toenemend probleem.
Tijdens deze studiedag praten kundige sprekers u bij over verschillende manieren van organi-
seren én samenwerken binnen de spoedzorgketen. De nadruk ligt deze dag op de herinrichting 
van de acute zorg. In de middag kijken we gezamenlijk naar actuele ontwikkelingen en nieuwe 
initiatieven om de groeiende druk op de spoedeisende hulp te verlagen.

U ontmoet: professionals, management, onderzoekers en beleidsmedewerkers 
bij ziekenhuizen, huisartsenposten, ambulancevoorzieningen, zorgverzekeraars 

en overige organisaties betrokken bij de spoedzorg. 

€ 50,-
collegakorting

 25 september 2019  Utrecht  Accreditatie

Schrijf u in via www.leidscongresbureau.nl

EEN GREEP UIT HET OCHTENDPROGRAMMA (10.00 TOT 13.00 UUR)
Kijk voor het volledige programma op onze website

Uw dagvoorzitter
- Blik op recente ontwikkelingen
- Kaders van de dag 
- Achtergrond en verwachtingen van deelnemers 

Dick Koster is kaderhuisarts Spoedzorg en zit in diverse besturen, hij is onder andere medisch 
adviseur bij het Hospice in Sassenheim en op de huisartsenpost

SEH crowding: een lokale uiting van een systeemziekte 
- Hoe optimaliseer je de zorg op de SEH?
- Welke interventies werken wél en welke interventies werken niet?

Christien van der Linden, epidemioloog acute zorg HMC

Toekomstbestendige spoedzorg; een gezamenlijke verantwoordelijkheid
-  Waar lopen we tegenaan wat betreft instroom, doorstroom en uitstroom, en wat zijn 

belemmerende of juist bevorderende aspecten in het huidige systeem?
-  Wat is nodig om de (spoed)zorg op zo’n manier te organiseren dat de patiënt wel de 

juiste zorg krijgt op de  juiste plek en dan bij voorkeur voordat een probleem ontstaat.

Frank de Groot, manager SpoedZorgNet

Screening van kwetsbare 
ouderen op de SEH: APOP
Het APOP screeningsprogramma is 
ontwikkeld om de uitkomsten voor 
het toenemend aantal ouderen die 
de SEH bezoeken, te verbeteren 
door het leveren van extra zorg. 
Het LUMC onderzoekt hoe dit 
programma geïmplementeerd kan 
worden in de dagelijkse praktijk.

Laura Blomaard, arts-onderzoeker 
gerontologie en geriatrie, LUMC en Bas 
de Groot, SEH-arts LUMC

De mobiele Medisch 
Psychiatrische Unit; een 
zorginnovatie
In het UMC Utrecht is er gekozen 
voor een mobiele variant van de 
MPu; de m-MPU. 
Een belangrijk onderdeel van 
dit concept zijn de m-MPU 
verpleegkundigen, zij zijn gesitueerd 
op de SEH en kunnen in de late- 
en weekenddiensten ook worden 
ingezet op de verpleegafdelingen.
-  Hoe is dit concept vormgegeven 

en wat zijn de ervaringen en 
resultaten?

Tim van Nesselrooij, verpleegkundig 
specialist GGZ consultatieve psychiatrie 
en projectleider m-MPU UMC Utrecht


