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Terugblik op 17 Januari 2019
Aan het begin van het nieuwe jaar hebben we met elkaar een start gemaakt
met een plenaire bijeenkomst bij La Vie in Utrecht. Met meer dan 100
geïnteresseerden kwamen we bijeen. De bijeenkomst ging inhoudelijk in op de
domeinen die een PROM zou kunnen bevatten zodat deze toepasbaar is voor
alle patiënten en wat het meten van waarde ons oplevert. Na de pauze gaf
Yvonne Snel van Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen in samen werking
met Jan van der Eijk van Value2Health aan hoe je kunt starten met
waardegedreven zorg op basis van informatie die reeds beschikbaar is in je
ziekenhuis.
Kon u er niet bij zijn, of u wilt de presentaties bekijken? Kijk dan in de
bibliotheek van het Linnean-initiatief.
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Bijeenkomst werkgroepvoorzitters
Op 31 januari komen de voorzitters van de Linnean-werkgroepen weer bijeen.
Op de agenda staan onder meer hoe we gezamenlijk het initiatief kunnen
versterken en hoe we tijdens de volgende plenaire bijeenkomst op 20 juni aan
u veel inspirerende voorbeelden kunnen tonen via een carrousel. Heeft u
wellicht opmerking en/of suggesties die u wilt inbrengen, dan kunt u die voor 30
januari mailen naar linnean@zinl.nl.

Save the date: 20 juni 2019
De volgende plenaire bijeenkomst van het Linnean-initiatief vindt plaats op 20
juni 2019. Informatie over de locatie en het specifieke programma volgt. Tijdens
deze avond staan meerdere inspirerende voorbeelden centraal en is er ruimte
voor discussie. Heeft u een voorbeeld dat u graag aan anderen laat zien, dan
horen we dit graag via linnean@zinl.nl.

Subsidieregeling 2019 gaat 31 januari open
Sinds 2016 leidt het Zorginstituut het stimuleringsprogramma 'Transparantie
over de kwaliteit van zorg'. 5 jaar lang is jaarlijks 5 miljoen euro beschikbaar
voor subsidiëring van projecten die bijdragen aan het thema van de betreffende
jaargang. Deelnemende projecten draaien mee in een uitwisselingsprogramma,
waarbij ze de krachten bundelen en samen een beweging op gang brengen
waarin Samen Beslissen gemeengoed wordt. In 2019 gaat de regeling over
“Het gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen in ketens in de
curatieve zorg” . Uitleg over deze regeling vindt plaats op donderdagmiddag 14
februari 2019. U krijgt dan informatie over het thema, de criteria en u kunt
vragen stellen.
Meer weten over de bijeenkomst of aanmelden? Klik hier.

Welke vraag zou u graag beantwoord willen zien?
Niets zo leerzaam als een goed voorbeeld 'in het echt' aanschouwen en er van
de mensen zelf meer over horen. Heeft u vragen waar u graag een antwoord
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op zou willen? Laat het ons weten via linnean@zinl.nl en we brengen u in
contact met anderen die u een vraag kunnen geven op uw antwoord.

LinkedIn
Iedere dag op de hoogte blijven en meepraten? Heeft u een sprekend
voorbeeld? Of juist een vraag? Kom bij de Linnean-groep op
LInkedIn! Al 144 mensen gingen u voor.

Naar Linnean op LinkedIn >
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