
Programma
Werken in de ziekenhuisapotheek 
De basis en de uitvoering

10.00 uur

16.00 uur

16.15 – 17.30 uur

Down Under, Ravensewetering 1, Nieuwegein  

Auto: Uitstekend bereikbaar, gratis parkeergelegenheid
OV: Loopafstand, 5 minuten  

Aanvang

Einde programma

Napraten met borrel/hapjes

Locatie

Bereikbaarheid

                               

9.30 - 10.00 uur

10.00 - 10.15 uur

10.15 - 11.00 uur

     Ontvangst met koffie/thee en lekkers

      Welkom

     Van gedachte naar uitvoering!!!      Hanneke Visser
     Laten we verdorie het ‘gewoon’ eens doen!      Vincent Suttorp
                                     
Onze FIPcollega’s Hanneke Visser (AMC) en Vincent Suttorp (EUMC), zijn beiden vanaf het begin zeer 
nauw betrokken bij het meest grootschalige inkooptraject dure geneesmiddelen welke tot op heden in 
Nederland is opgestart: Alle academische ziekenhuizen, zeventig leden vanuit de Nederlandse Vereni-
ging van Ziekenhuizen (NVZ) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben de krachten gebundeld om 
gezamenlijk dure geneesmiddelen in te kopen en zo de prijzen te drukken. 

Deze ‘mega-pilot’ is inmiddels gestart!

Tijdens een ongetwijfeld boeiende duo-presentatie, delen Hanneke en Vincent de uitgangspunten, 
voorbereidingen, uitvoering en voorlopige resultaten van dit  spraakmakende en baanbrekende inkoop-
traject met ons.   

Hanneke is werkzaam als inkoopcoördinator iZAAZ (Inkoopgroep Ziekenhuis Academische Ziekenhuizen) 
en is tevens stuurgroeplid FIP2018 .  

Vincent is werkzaam als Strategisch Inkoper Geneesmiddelen EUMC (Erasmus Universitair Medisch 
Centrum) en is tevens lid klankbordgroep FIP2018 .  

11.00 - 12.00 uur             Verbetering medicatieveiligheid van high risk medicatie   - Luxe of noodzakelijkheid -  
     Willem Meulenhoff
                                     
Het onderwerp verbetering medicatieveiligheid staat al jaren zowel binnen politiek Den Haag als bij de 
ziekenhuizen hoog op de prioriteitenlijst.

Wat is de actuele status voor onze dagelijkse praktijk in de ziekenhuisapotheek ?

Willem Meulenhoff gaat, als praktijkdeskundige, op een heldere en persoonlijke wijze in op de landelijke 
ontwikkelingen en maatregelen ten aanzien van de invoering van het VMS (Veiligheid Management 
systeem - high riskmedicatie). In zijn presentatie zal Willem een duidelijke relatie leggen tussen de 
ontstaansgeschiedenis, noodzaak, actuele ontwikkeling en gevolgen voor de dagelijkse praktijk.  

Willem Meulenhoff is apotheker en werkzaam als Plantmanager Apotheek Haagse Ziekenhuizen. 



Vervolg 
programma

12.00 - 13.30 uur

13.30 - 14.30 uur

     Lunch 

Het lunchbuffet staat klaar op het terras aan het strand.    

    De jungle van terminologieën   - De voortzetting van onze jungletocht - 
    Maarten Loof  

Blijven afkortingen als WGP, Add-on, GPK en PRKcodering en uitdrukkingen als afslag, sluis en 
horizonscan je om de oren vliegen?
Komen ze regelmatig voorbij, maar heb jij ook soms geen idee wat er nu precies mee bedoeld wordt, 
laat staan dat je weet wat de consequenties voor je dagelijkse praktijk hiervan zijn? 
Gelukkig hebben we Maarten weer bereid gevonden om tijdens de voortzetting van onze tocht door de 
jungle van terminologieën en actuele maatregelen binnen de gezondheidszorg, als gids te fungeren.  

Maarten is Zorginkoper Medische Specialistische Zorg met als aandachtsgebied Dure Geneesmiddelen.
Maarten heeft zitting binnen de ZN werkgroepen Dure Geneesmiddelen en onderhandelingen met 
betrekking tot de Dure geneesmiddelen. Daarnaast neemt hij deel aan de werkgroep horizonsscan van 
VWS.

14.30 - 14.45 uur        

14.45 - 15.45 uur        

     Koffie break 

    Nooduitgang   - Waarvoor en voor wie doen we het ook alweer? -
    Harrie Keusters  

In 2013 kreeg Harry Keusters de diagnose kanker. Na een lange tocht door de medische wereld is hij 
uiteindelijk weer helemaal gezond. Over deze periode schreef hij het boek Nooduitgang. In dit boek 
neemt hij op een luchtige en toegankelijke manier de lezer mee in zijn ziekteproces en behandeling.

Harry zal ons op een inspirerende en humorvolle wijze meenemen in zijn verhaal en daarnaast ook zijn 
licht schijnen op het belang van de professionaliteit, ondersteuning en betrokkenheid van de zorgverle-
ners. Harry staat garant voor een boeiend verhaal over: Waarvoor en voor wie doen we het allemaal?

Harry Keusters is innovatiemanager bij Canon en vertelt daarnaast in lezingen en theater over zijn ziekte 
en over de veranderende wereld. Hij is daarnaast de trotse vader van vier kinderen die allen binnen de 
gezondheidszorg actief zijn. Voor meer informatie : www.harriekeusters.nl 
 

15.45 – 16.00 uur        

16.15 – 17.30 uur        

     Samenvatting en afsluiting

    Iedereen is van harte uitgenodigd om gezellig na te praten onder het genot 
    van een hapje en drankje op het terras! 

www.fipim.nl


