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Voorafgaand aan de Afscheidsrede van Prof. dr. Hans Maarse

4 Debatten over elkaars toekomstige besturing
Visie van patiëntvertegenwoordigers
Columnist

Thema van het symposium

Voor

Op 4 oktober 2013 organiseert de vakgroep Health Services Research
(CAPHRI, FHML, Universiteit Maastricht) het symposium ‘Duurzame zorg,
andere besturing‘ in Maastricht. Tijdens het symposium debatteren wij
over de vraag hoe de zorg in Nederland vitaal en bestendig kan blijven
door de besturing te veranderen. Het symposium gaat vooraf aan de
afscheidsrede van Prof. dr. Hans Maarse, hoogleraar beleidswetenschap in
de zorg. Professor Maarse gaat met emeritaat na 25 jaar verbonden te zijn
geweest aan de Universiteit Maastricht.

Bestuurders van patiëntenorganisaties, overheden, verzekeraars en
instellingen in de zorg en onderzoekers.

Opzet
Het symposium heeft een andere opzet dan u misschien gewend bent.
Dynamiek en discussie staan voorop. Sprekers gaan in duo’s met elkaar in
debat: iedere spreker betoogt hoe de organisatie van de andere spreker
de zorg in de toekomst moet besturen. De eerste spreker van het duo zal
binnen 10 minuten op hoofdlijnen de visie op besturing uiteen zetten en
het publiek moeten overtuigen van de kracht van die visie. De tweede
spreker doet hetzelfde. Daarna gaan de twee sprekers 10 minuten met
elkaar en met de zaal in discussie. Vervolgens treedt het tweede duo op,
enzovoorts.
Een panel van zorggebruikers onder leiding van Drs. Jo Maes (directeur
Huis voor de Zorg) geeft aan wat het panel van de gepresenteerde visies
vindt en een columnist in de persoon van Prof. dr. Arie Nieuwenhuijzen
Kruseman geeft zijn visie op de hoofdpunten uit de discussies.
De dag zal geleid worden door Prof. dr. Dirk Ruwaard (voorzitter van de
vakgroep Health Services Research).

Afscheidsrede
Professor dr. Hans Maarse is hoogleraar op het gebied van de
beleidswetenschap in de zorg bij de vakgroep Health Services Research.
In zijn onderzoek houdt hij zich vooral bezig met de inrichting en
besturing van de zorg. Belangrijke onderwerpen zijn de solidariteit in
de zorgverzekering, de internationale vergelijking van zorgstelsels en de
grensoverschrijdende zorg. Momenteel gaat zijn belangstelling vooral
uit naar de opkomst en gevolgen van marktwerking in de zorg en de
duurzaamheid van de zorg op langere termijn.

Datum en locaties
Het symposium vindt plaats op 4 oktober van 11:00 – 15:30 uur.
Aansluitend zal om 16:00 uur Prof.dr. Hans Maarse zijn afscheidsrede
getiteld ‘Voordat de wal het schip keert!’ uitspreken.

Locatie van het symposium: de aula van de School of Business and
Economics (SBE), Universiteit Maastricht, Tongersestraat 53, 6211 LM
Maastricht.
Locatie van de afscheidsrede van Prof. dr. Hans Maarse: de Aula van
de Maastricht University, Minderbroedersberg 4-6, 6211 LK Maastricht
(5 minuten lopen van de aula van de SBE).

Programma Symposium

Duurzame zorg, andere besturing
10.30
Ontvangst met koffie/thee | Ad Fundum, Tongersestraat 53
11.00	Welkom | Prof. dr. Dirk Ruwaard, voorzitter vakgroep Health Services Research, Universiteit Maastricht, tevens dagvoorzitter |
Aula, Tongersestraat 53
11.15
Debat 1 Ziekenhuis over toekomstige besturing door de Eerstelijnszorg | Drs. Guy Peeters, voorzitter RvB Maastricht UMC+
		
Eerstelijnszorg over toekomstige besturing door het Ziekenhuis | Dr. Guy Schulpen, medisch directeur, Zorggroep ZIO
		
Discussie Ziekenhuis – Eerstelijnszorg met de zaal
11.45
Debat 2	Verpleeghuiszorg over toekomstige besturing door de Thuiszorg | Mr. Kina Koster, RvB Cicero Zorggroep
Thuiszorg over toekomstige besturing door de Verpleeghuiszorg | Drs. Jan Maarten Nuijens, MHA, voorzitter RvB GroenekruisDomicura
Discussie Verpleeghuiszorg – Thuiszorg met de zaal
12.20
Lunch | Ad Fundum
13.15
Debat 3 Nationale Overheid over toekomstige besturing van Public Health op regionaal niveau | Drs. Lejo van der Heiden, hoofd OGZ, VWS
		
Regionale Public Health over toekomstige besturing van de Nationale Overheid | Dr. Fons Bovens, directeur GGD Zuid Limburg
		
Discussie Nationale Overheid – regionale Public Health met de zaal
13.50
Debat 4 Zorgverzekeraar over toekomstige besturing door de Gemeente | Drs. Joël Gijzen, directeur Zorg, CZ
		
Gemeente over toekomstige besturing door de Zorgverzekeraar | Dr. Jeroen Hoenderkamp, sociaal strateeg, Gemeente Maastricht
		
Discussie Zorgverzekeraar – Gemeente met de zaal
14.25
Reactie van Patiëntvertegenwoordigers op voorgaande debatten en discussie met zaal en sprekers | Drs. Jo Maes, Directeur Huis voor de Zorg
15.00
Visie van columnist op de hoofdpunten uit de discussies | Prof. dr. Arie Nieuwenhuijzen Kruseman
15.15
Afsluiting en koffie/thee in Ad Fundum
15.30
Verplaatsing naar de aula van de Universiteit Maastricht | Minderbroedersberg 4-6
16.00	Afscheidsrede ‘Voordat de wal het schip keert!’ | Prof. dr. Hans Maarse, Hoogleraar Beleidswetenschap in de zorg, Vakgroep Health Services
Research, Universiteit Maastricht | Aula Universiteit Maastricht, Minderbroedersberg 4-6
17.15
Receptie | Minderbroedersberg 4-6

Aanmelding en kosten
Deelname aan deze conferentie is gratis, echter gezien het beperkte
aantal plaatsen is inschrijving noodzakelijk. U kunt zich aanmelden via het
symposium-icoon op www.maastrichtuniversity.nl/hsr.
U kunt ook bellen naar 043 38 81727. Inschrijven is mogelijk tot
16 september 2013.
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Contactpersoon:
Mw. Suus Koene | 043 38 81727 | s.koene@maastrichtuniversity.nl

Routebeschrijving
Bereikbaarheid per auto: komend vanaf Eindhoven of Heerlen (A2):
volg de A2 richting Luik door de stadstraverse, waarna u rechtsaf de afslag
neemt ‘Maastricht-Centrum/N278’. Vervolg uw weg over de Kennedybrug
tot de rotonde van het Tongerseplein. Op deze rotonde kunt u rechtsaf de
Tongersestraat in. Na ongeveer 150 meter ligt de ingang van de School of
Business and Economics aan uw rechterkant.
Zie ook www.maastrichtuniversity.nl/sbe onder contact.
Parkeren: Sla hiervoor niet rechtsaf op het Tongerseplein maar vervolg
uw weg 200 meter rechtdoor over de Hertogsingel. Op het eerstvolgende
kruispunt staat de parkeerroute rechtsaf aangegeven (Calvariestraat)
naar de parkeer garage onder het Vrijthof. Volg deze P-borden naar Q-Park
Vrijthof, Vrijthof 100. Van de parkeergarage loopt u in ca. 10 minuten naar
de Tongersestraat 53.
Openbaar vervoer: Vanaf het station Maastricht Centraal rijden de
stadsbussen nr. 3, 4, 9 en 12 naar de Tongersestraat. De bushalte is
tegenover de hoofdingang. U loopt dan onder de poort door waar de
hoofdingang van de universiteit aan uw rechterhand ligt.

Looproute

Locatie A Symposium
Universiteit Maastricht
Ad Fundum en Aula SBE
Tongersestraat 53
6211 LM Maastricht
043 38 83663

Locatie B Afscheidsrede
Aula Universiteit Maastricht
Minderbroedersberg 4-6
6211 LK Maastricht
043 38 82740
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