
Donderdag 8 juni 2017

9.30  –  10.00 Ontvangst met koffie/thee en lekkers

10.00 – 10.15 Welkom

10.15 – 11.00 Het fundament  -  Waar maakt iedereen zich toch zo druk over?
  

Hanneke Visser
Hanneke neemt ons in haar onderzoek mee naar vragen over zaken waar wij ons allemaal 
toch zo druk over maken. Hoeveel geld wordt er aan medicatie binnen het ziekenhuis 
besteed? Hoe is de inkoop van medicijnen ingericht? Hanneke zal ons ongetwijfeld een 
aantal malen gaan verbazen met de harde feiten en het ontkrachten 
van de vele broodjeaap verhalen. 

Hanneke is werkzaam als inkoopcoördinator iZAAZ (inkoopcombinatie Ziekenhuis Apotheken 
Academische Ziekenhuizen) en is tevens stuurgroeplid FIP2017.  

11.00 - 12.00  De ziekenhuisapotheek van de toekomst  -  Bestaat die dan? 

Drs. Frederieke Jacobs   
Het eerste ziekenhuis zonder bedden is een feit. Consumenten meten en weten steeds 
meer over hun eigen lichaam. Technologiebedrijven als Apple, Google en Amazon zien de 
zorg als nieuwe markt. Kortom: nieuwe digitale zorgtoepassingen gaan ons zorglandschap 
onherroepelijk veranderen. Wat betekent dat voor de toekomst van de ziekenhuisapotheek? 

Frederieke Jacobs is ondernemer en oprichter van adviesbedrijf SmartHealth. Ze is de uitgever 
van smarthealth.nl, een blog over digitale technologie in de zorg dat maandelijks zo’n 40.000 
bezoekers trekt. Ze spreekt regelmatig over Zorg & ICT voor professionals in de zorg, welzijn 
en fitness branche.

12.00 – 13.15 Lunch 
 Het lunchbuffet staat klaar op het 
 terras aan het strand!   



13.15 – 14.30 De jungle van terminologieën  
 Voer voor psychologen of daadwerkelijk toepasbaar?

Dr. Lonneke Timmers 
“Dokter ik heb last van een add-on, ik kreeg van u een DBC, maar met dit Weesgenees-
middel uit de sluis, ontstaat er bij mij een NZa ingroeimodel met een flinke afslag en nu 
de 2e lijns- indicatie: gebonden budget” …HELP, is er iemand in de zaal…!!
Gelukkig hebben we Lonneke bereid gevonden ons enig licht in de duisternis te geven. 

Lonneke is adviserend apotheker bij Menzis met als aandachtsgebied ‘Dure Geneesmiddelen’. 
Ze was lid van de NZa adviescommissie add-ons en heeft zitting binnen de ZN werkgroep 
Beoordeling Dure Geneesmiddelen. 

14.30 – 14.45 Koffie break 
                                                       
14.45 – 16.00 De inkoopmedewerker: To be or not to be  
 Van verwachting naar gewenst profiel. Onmogelijk of uitdaging?

Drs. Patricia van Hees
Als ziekenhuismedewerker krijgen we steeds meer met complexe keuzes en vraagstukken 
te maken. Echter; bestaat er een grens tussen de verwachtingen van ons als individu en als 
medewerker van een ziekenhuisapotheek.
Kunnen en hebben wij als persoon invloed op onze (werk)omgeving? En zo niet, hoe 
kunnen wij dit realiseren? Welke invloed heeft dit op de werkzaamheden van de inkoop-
medewerker in het heden en de toekomst . 
 
Patricia is psycholoog en werkzaam als senior consultant assessment en development bij 
Derks en Derks. Derks en Derks is specialist in Life Sciences en ondersteunt onder meer vele 
organisaties en individuen in hun ontwikkeling. Patricia gaat ons op heldere wijze meenemen 
in die stappen waarmee wij de kwaliteit van ons werkende leven, privéleven en gezinsleven 
kunnen veranderen. 

16.00 – 16.15 Samenvatting en afsluiting

16.15 – 17.30  Mogelijkheid tot napraten  
met een drankje en een hapje op het terras.
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Meer informatie kunt u vinden op: www.fipim.nl


