Persbericht
Symposium “Efficiënte en hoogwaardige zorg met Lean Six Sigma”
Enschede, mei 2014 - Er gaat geen dag voorbij zonder dat de veranderingen in de zorg in
het nieuws zijn. De zorg moet efficiënter, beter en goedkoper. Maar hoe gaan we dit
realiseren? Hoe leveren we in de toekomst dezelfde kwaliteit zorg en houden we
de kosten beheersbaar? Tijdens dit symposium, dat dinsdag 24 juni plaats vindt op de
Universiteit Twente, delen sprekers uit de wetenschap en de praktijk hun kennis en
ervaring om de zorg efficiënter te maken en de kwaliteit van zorg te verbeteren met
behulp van Lean Six Sigma.
Europees ontwikkeltraject voor een betere zorg
Dit symposium wordt georganiseerd in het kader van het project Lean Six Sigma for Healthcare
(LSSH) dat onderdeel uit maakt van het Europese ‘Leonardo da Vinci’ programma. Partners in dit
project zijn o.a. ROC van Twente, WGV Zorg en Welzijn, Universiteit van Twente en Symbol. In het
project is door de partners een Lean Six Sigma curriculum voor de zorg ontwikkeld, zodat de basis
voor het continu verbeteren van zorgprocessen reeds in de opleiding geborgd is.
Boeiende keynote sprekers geven hun visie
In het ochtendprogramma staan de uitdagingen in de zorg centraal. Keynote sprekers als drs.
Gerard Nederpelt (directeur WGV Zorg en Welzijn), prof.dr. Richard Boucherie (CHOIR Universiteit
Twente) en prof.dr. Bert Kersten (Nyenrode Business Universiteit) geven vanuit verschillende
invalshoeken hun verfrissende visie op de bijdrage van Lean en Six Sigma aan een efficiënte en
hoogwaardige zorg in het licht van de belangrijkste ontwikkelingen in deze sector. Het
ochtendprogramma wordt afgesloten met een levendige forumdiscussie, onder leiding van
dagvoorzitter Maurice Velthuis (RTV Oost).
Inspirerende parallelsessies door zeer diverse zorg- en welzijnsorganisaties
In het uitgebreide middagprogramma kunnen deelnemers zich via parallelsessies laten inspireren
door de ervaringen van zeer diverse zorg- en welzijnsorganisaties die al geruime tijd met Lean Six
Sigma werken. Er worden bijdragen verzorgd door onder andere Vivantes Ouderenzorg, Icare
Verpleging en Verzorging, Deventer Ziekenhuis, Medisch Spectrum Twente, ROC Twente,
Ziekenhuisgroep Twente en Huisartsenpraktijk Schultz en Van de Kerkhof. Ook zijn er
parallelsessies waarin de inbedding van Lean Six Sigma in het mbo-onderwijs centraal staat.
In de parallelsessies staan vragen centraal als: Waarom en hoe heeft de organisatie Lean Six
Sigma geïmplementeerd?; Wat zijn de resultaten van de toepassing van Lean Six Sigma voor de
medewerkers en cliënten/patiënten?; Wat zijn de valkuilen en lessons learned bij het werken met
Lean Six Sigma?; Hoe kunnen zorgmedewerkers het beste betrokken worden in de
verbetertrajecten?

Doelgroep
Dit symposium is bedoeld voor:

•
•

bestuurders, directieleden en management van zorg- en welzijnsinstellingen.
bestuurders, directieleden, management en opleidingscoördinatoren van ROC’s.

Datum en locatie
Dinsdag 24 juni 2014, 9.00 – 17.30 uur
Universiteit Twente
Gebouw de Waaier
Drienerlolaan 5
7522 NB Enschede
Kosten
Leden WGV Zorg en Welzijn: € 300,- p.p.*
Overige deelnemers: € 350,- p.p.*
* Prijzen zijn inclusief BTW
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