
Welkom

Jaarbeurs Utrecht 
20 juni 2019

Arie Franx & Willem Jan Bos



Programma 

17:00 uur Opening, mededelingen en welkom
Arie Franx / Willem Jan Bos

Inspirerende voorbeelden (1e blok)

• PROMIS en toepassing ervan binnen Reade: Leo Roorda
• Technische integratie van het medische en patiënten 

perspectief in een elektronisch patiëntendossier (EPD) voor 
reumatische en darmziekten

• dr Astrid van Tubergen MUMC+
• dr. Frank Hoentjen, MDL arts, RUMC 

18:30 uur Pauze: broodjes + posters



Programma 

19:15 uur
Inspirerende voorbeelden (2e blok)

• Ontwikkelde Computer Adaptieve Testen pijn, fysiek 
functioneren en vermoeidheid: Mart van de Laar

• PROMIS-10/CAT in het elektronische patiëntendossier: 
Samyra Keus

• HartWacht – Cardiologie Centra Nederland: Bob Verhagen

• Update programma uitkomstgerichte zorg: Heleen Post

20:30 uur Borrel



Activiteiten in 2019

• Inspireren & ontmoeten - Plenaire bijeenkomsten

- Werkbezoeken



Ga naar menti.com

Kennismaken







24 mei  Werkbezoek OLVG- HIV Zorgpad

Ontwikkeling van HIV-uitkomstindicatoren
PROM/PREM totstandkoming 

HIV- Bundelpayment contract Samenwerken en vertrouwen

Inspireren en ontmoeten



Ga naar menti.com

Inspirerend voorbeeld





Activiteiten in 2019

• Inspireren & ontmoeten - Plenaire bijeenkomsten

- Werkbezoeken

• Ontwikkelen en delen kennis (goede voorbeelden op website)

• Adresseren en oplossen van praktische problemen (forum)

• Samenwerking (Leden zichtbaar, netwerkapp)

• Website: www.linnean.nl





Overzicht bijeenkomsten



Delen van kennis

Deel uw voorbeeld !

Zie linnean.nl voor 
sjabloon

Ontwikkelen en delen kennis 



• Contactgegevens

• Wat ga je doen

• Doelgroep

• Resultaat

• Fase

• Veranderaanpak

• Toepassing sector

• Publicaties

• 6 elementen Porter



Deel uw verhaal !

Zie linnean.nl voor 
sjabloon

Ontwikkelen en delen kennis 



• Contact

• Hoe het begon
Hoe met VBHC in contact?
Uw inspirerend vb/ persoon

• Heden
Met welke onderwerpen nu 
bezig?
Men kan mij benaderen voor..

• Toekomst
Kansen VBHC
Wat wilt u anderen meegeven?



• Eigen profiel 
beheren

• Zelf bepalen welke 
informatie je deelt

• Zelf aangeven van 
welke updates je wilt 
ontvangen door 
notificaties AAN te 
zetten

• Zoekfunctie

Linnean-leden
Samenwerking



Samenwerking:
Stel elkaar vragen



Samenwerking:
Via app benaderbaar





Samenwerken: 
werkgroepen eigen plek



Vervolg

• Doorontwikkeling website naar netwerkplatform
- Verhalen en voorbeelden verzamelen
- Linnean-leden uitnodigen en profiel laten invullen
- (Werkgroepen) bijeenkomsten via website: minder mailen  



Producten werkgroepen - verwacht

• Bibliotheek met voorbeelden

• Werkbezoeken

•Publicaties
- Generieke PROM advies
- Onderzoeksagenda PROMs
- Evaluatie van VBHC
- ICT advies
- Bekostiging: Ned + intern voorbeelden
- Overzicht opleidingen en onderwijs



Ga naar menti.com 
Slot vraag opening





www.linnean.nl
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