Programma Het COPD-Congres
 30 september 2021  Galgenwaard Utrecht

 08:30

Ontvangst en aanmelding
 09:15

Welkomswoord door de ochtendvoorzitter

Frits Franssen
Longarts CIRO
Maastricht MC en HORN revalidatiecentrum

 09:30

Het verbeteren van de uitkomsten en doelmatigheid van de zorg voor mensen met een chronische luchtwegaandoening
(Astma en COPD)

Alex van 't Hul
Voorzitter COPD-net

 10:00

De revalidatie van ernstige COPD patiënten

Frits Franssen
Longarts CIRO
Maastricht MC en HORN revalidatiecentrum

 10:30

innovations in COPD-care in Canada

Prof.dr. Jean Bourbeau
McGill University Canada

 11:00

Koﬃe en thee pauze
 11:30

Het COPD-huis JAN

Stana van Ginkel
Initiatiefnemer Het COPD-huis JAN
Dochter van een COPD-patiënt

 12:00

Flitspresentatie
Wil jij jouw kennis of ervaringen over COPD-zorg delen door middel van een voordracht over:
· Een project dat je hebt gestart of (bijna) afgerond?
· Een regiobeeld of visie die je samen met collega’s of mede werkers hebt opgesteld?
· Een verandering in de structuur van jouw regionaal samenwerkingsverband?
· Een evaluatie-onderzoek of een afstudeerscriptie?
· Een nieuwer richtlijn die je (samen met anderen) hebt ontwikkeld of geïmplementeerd?
· Een verbetering of innovatie in de telecommunicatie?
· Een nieuw software applicatie, een app dus, voor de ondersteuning van beslissingen door patiënten, professionals of beleidsmakers?
· Een andere uiting van betrokkenheid met COPD waar je trots op bent, bijvoorbeeld een ego-document, een documentaire of een boek?
Meld je aan op mail@guusschrijvers.nl

 12:15

Flitspresentatie
Wil jij jouw kennis of ervaringen over COPD-zorg delen door middel van een voordracht over:
· Een project dat je hebt gestart of (bijna) afgerond?
· Een regiobeeld of visie die je samen met collega’s of mede werkers hebt opgesteld?
· Een verandering in de structuur van jouw regionaal samenwerkingsverband?
· Een evaluatie-onderzoek of een afstudeerscriptie?
· Een nieuwer richtlijn die je (samen met anderen) hebt ontwikkeld of geïmplementeerd?
· Een verbetering of innovatie in de telecommunicatie?
· Een nieuw software applicatie, een app dus, voor de ondersteuning van beslissingen door patiënten, professionals of beleidsmakers?
· Een andere uiting van betrokkenheid met COPD waar je trots op bent, bijvoorbeeld een ego-document, een documentaire of een boek?
Meld je aan op mail@guusschrijvers.nl

 12:30

Lunchpauze
 13:30

Recente ontwikkelingen in de NHG standaard COPD

Erik Bischoﬀ
Huisarts en Senior Onderzoeker Astma en COPD
Radboud UMC

 14:00

Nieuwe vormen van telebegeleiding in het Canisius Wilhelmina ziekenhuis te Nijmegen
Anneke van Veen
Longarts, opleider longgeneeskunde en Chief Information
Oﬃcer voor digitale zorgtransformatie
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis te Nijmegen

 14:30

Van telebegeleiding naar E-health ondersteund zelfmanagement,

Oscar van Dijk
CEO Medicine Men BV en ontwikkelaar van EmmaCOPD

 15:00

Pauze
 15:30

Ernstig COPD & Levenseinde zorg COPD

Daisy Janssen
Arts ouderengeneeskunde en Palliatieve zorg
Ciro

 16:00

Afsluiting; eindevaluatie met de deelnemers, onder leiding van Guus Schrijvers
Hoe verspreiden wij de kennis die de sprekers vandaag aanreikten? Hoe gaan we deze kennis toepassen?

Guus Schrijvers
Oud-hoogleraar Public Health UMC Utrecht
Guus Schrijvers Academie

