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Uitwisseling van informatie tussen verschillende 

zorgverleners en tussen zorgverlener en patiënt, 

de introductie van PGO’s, het aanleveren van data 

voor kwaliteitsregisters, het gebruik van data voor 

procesoptimalisatie en onderzoek en het toespitsen van 

behandelingen op individuele patiënten op basis van 

klinische gegevens stellen verschillende eisen aan de 

vastgelegde data. Het moet kunnen tijdreizen, gaat over 

zorggrenzen heen en heeft daarvoor reisdocumenten 

nodig als zorgstandaarden en uitwisselingsprotocollen. 

Het meenemen en het gebruiken van data tijdens de reis 

van de patiënt betekent vaak ook dat zorgorganisaties en 

zorgverleners aan de slag moeten. Hun datahuishouding 

moet op orde worden gemaakt en moet FAIR zijn en de 

dataproducenten, vaak de zorgverleners, moeten data 

bewust worden gemaakt.

‘A Patient journey is a data journey’ is het thema voor het 

4e congres All about Data dat op 31 januari 2019 wordt 

gehouden in het UMCG. Tijdens het congres wordt met 

aansprekende key notes van Big data  evangelist Jack 

Esselink, Fernando Mazeris eigenaar van de Dairy Data 

warehouse, en e-Patient Dave stilgestaan bij de reis die 

de data met de patiënt maakt. Sprekers uit verschillende 

ziekenhuizen nemen u graag mee in de reisverhalen 

die ze te vertellen hebben. Onderwerpen als de rol 

van Big Data tijdens de reis, de waarde van goede data 

bij ketenzorg en veranderkundige aspecten die we als 

zorgorganisaties kunnen toepassen passeren tijdens 

boeiende parallelsessies de revue. 

Het congres is bedoeld voor een ieder die in zijn dagelijks 

werk te maken heeft met data, of de informatie die 

gegenereerd wordt op basis van deze data.



9.00  Welkom en koffie

9.30  Opening dagvoorzitter  

Marc Seelen, CMIO  UMCG 

9.45  Key note: Healthy data: it’s all about data in 

healthcare 

 Jack Esselink, data evangelist, IBM.

10.30  Pauze en informatiemarkt 

10.50  Parallelsessies ronde 1

11.45  Parallelsessies ronde 2

12.35   Lunch en informatiemarkt

13.50   Key note: Unleash the power of Big Data for Dairy 

 Fernando Mazeris, Managing Director at Dairy 

Data Warehouse BV, DDW.

14.45  Parallelsessies ronde 3

15.35  Pauze en informatiemarkt

16.00  Key note: From ‘Let Patients Help’ to ‘Get Out 

of My Way’ Dave deBronkart, e-Patient Dave, 

business transformation optimist. 

16.50  Sluiting dagvoorzitter 

Aansluitend verloting en netwerkborrel

Programma



Parallelsessies Ronde 1 
I-1  Prospective data 

Registries and Rapid 
Learning Health Care 
to improve Quality 
of Radiotherapy 
Hans Langendijk,  
hoogleraar en afdelings-
hoofd Radiotherapie 
UMCG

I-2  Wat gaat het PGO 
Nederland brengen? 
Carlijn Gerritzen, senior 
adviseur zorg en ICT, M&I/
Partners

I-3  Elektronische patiënten
dossiers: slaaf van teveel 
meesters  
Robert Verheij, 
programmaleider, Nivel

Parallelsessies Ronde 2 
II-1  Data driven hospital; a practical 

journey  
Elise van Zandbrink, manager 
Business Intelligence Team / 
Capaciteitmanagement en Sjoerd 
Boogaard, programmamanager, 
Ziekenhuis Rijnstate

II-2  Get serious; Registratie aan de Bron 
vereist een cultuurverandering  
Marieke Hanegraaf, Projectleider 
Serious Game, Registratie aan de Bron 
en Cindy Besselink , Projectleider VIPP - 
Patiëntenportaal, Treant Zorggroep

II-3  Kansen en uitdagingen bij het 
inzetten van data uit het EPD voor 
preventie en onderzoek  
Jasper Eijsink, gynaecoloog, UMCG en 
Simon de Graaff, projectleider ‘Healthy 
Planet’ UMCG

Parallelsessies Ronde 3 
III-1  Hospital at Home: 

samenwerken aan 
ziekenhuiszorg  thuis voor 
kwetsbare ouderen 
Sophia de Rooij, hoofd van 
het Universitair Centrum 
Ouderengeneeskunde en 
directeur van het Alzheimer 
Centrum Groningen, UMCG 

III-2  Een aanvalsplan naar een 
data gedreven organisatie  
Jonas Rubrech, 
programmamanager VIPP, 
Zorgverbeteraar

III-3  Big Data for Small Babies 
Daniel Vijlbrief, pediatrician-
neonatologist, UMC Utrecht

 



Sprekers

Marc Seelen CMIO  UMCG dagvoorzitter

Jack Esselink data evangelist, IBM Healthy data: it’s all about data in healthcare

Fernando Mazeris Managing Director at Dairy Data Warehouse BV, DDW Unleash the power of Big Data for Dairy

Dave de Bronkart e-Patient Dave,business transformation optimist From ‘Let Patients Help’ to ‘Get Out of My Way’

Hans Langendijk hoogleraar en afdelingshoofd Radiotherapie UMCG
Prospective data Registries and Rapid Learning Health Care to 
improve Quality of Radiotherapy

Carlijn Gerritzen senior adviseur zorg en ICT, M&I/Partners Wat gaat het PGO Nederland brengen?

Daniel Vijlbrief pediatrician-neonatologist, UMC Utrecht Big Data for Small Babies.

Elise van Zandbrink manager Business Intelligence Team en Capaciteitmanagement
Data driven hospital; a practical journey

Sjoerd Boogaard programmamanager, Ziekenhuis Rijnstate

Marieke Hanegraaf projectleider Serious Game, Registratie aan de Bron Get serious: Registratie aan de Bron vereist een 
cultuurveranderingCindy Besselink Projectleider VIPP - patiëntenportaal, Treant Zorggroep

Jasper Eijsink gynaecoloog UMCG Kansen en uitdagingen bij het inzetten van data uit het EPD 
voor preventie en onderzoek.Simon de Graaff projectleider ‘Healthy Planet’ UMCG

Sophia de Rooij
hoofd van het Universitair Centrum Ouderengeneeskunde en 
directeur van het Alzheimer Centrum Groningen UMCG

Hospital At Home: samenwerken aan ziekenhuiszorg  thuis 
voor kwetsbare ouderen.

Robert Verheij programmaleider, Nivel Elektronische patiëntendossiers: slaaf van teveel meesters.

Jonas Rubrech programmamanager VIPP, Zorgverbeteraar Een aanvalsplan naar een data gedreven organisatie.



Kosten deelname congres
•  Zorginstellingen en non profit 

organisaties:  € 160,- 
•   Medewerkers UMCG:  €  125,- 
• Student:  € 30,-
• Overige organisaties:  € 250,-  
(Alle prijzen incl. 21%  BTW)

Inschrijving
U kunt zich tot 17 januari 2019 online 
inschrijven via de website www.
allaboutdata.umcg.nl   Bij annulering 
na deze datum is geen restitutie 
mogelijk. Bij verhindering kan een 
vervanger uw plaats innemen. 

Accreditatie 
Bij ABAN en V&VN is accreditatie 
voor dit congres aangevraagd. 

Doelgroep
Dit congres wordt georganiseerd voor 
een ieder die in zijn dagelijks werk te 
maken heeft met data, of de informatie 
die gegenereerd wordt op basis van deze 
data. Medisch specialisten, onderzoekers, 
afdelingshoofden, managers zorg 
en bedrijfsvoering, controllers, 
directie leden, leden RvB, stafleden/
beleidsmedewerkers, hoofden ICT, 
accountants, business en ICT architecten, 
BI/DWH specialisten, studenten en 
andere geïnteresseerde professionals, 
in- of extern. 

Locatie
Het symposium vindt plaats in het 
UMCG. De ontvangst is in de Fontein-
patio. Die vindt u in het midden van 
het Centraal Medisch Complex (het 
hoofdgebouw) links van de winkelstraat. 

Programma
Het programma vindt met name plaats in de 
Blauwe zaal en de verschillende lokalen in 
het Onderwijscentrum (intern UMCG-adres: 
Winkelstraat 1). U kunt de interne bewegwijzering 
volgen.

Parkeren/openbaarvervoer
U kunt de auto parkeren in Parkeergarage Noord, 
bereikbaar via de Vrydemalaan (Betaald parkeren). 
Van daaruit volgt u de bewegwijzering naar ‘ingang 
UMCG’.
Maakt u gebruik van het openbaar vervoer, dan kunt 
u op www.9292ov.nl informatie vinden hierover.

Informatie
Voor meer informatie over het congres kunt u 
contact opnemen met Anya Spandaw, 
t (050)361 22 50, e-mail: all-about-data@umcg.nl 
of bezoek de website www.allaboutdata.umcg.nl



Met dank aan: 


