
Masterclass
Implantatenregistratie

Een tweedaagse Masterclass die u voorbereid op implementatie van het 
Implantatenregister per 1 juli 2018 en de daarbij horende afspraken over 

eenduidige codering Medische Hulpmiddelen

Justin Bitter heeft meer dan 20 jaar 
ervaring binnen de zorg en is op dit 
moment bedrijfsleider van het zorgmodel 
‘Interventie Zorgstraten’ binnen Bernhoven 
Ziekenhuis. Hij geeft leiding aan meer 
dan 300 medewerkers. Bernhoven 
Ziekenhuis staat bekend als een innovatief 
ziekenhuis, waarin Justin Bitter een actieve 
bijdrage heeft geleverd. Na zijn MSc-
opleiding bedrijfskunde aan de Radboud 
Universiteit, is hij gepromoveerd op het 
onderwerp ‘Teamwork binnen de OK’. 
Naast zijn werk bij Bernhoven Ziekenhuis 
is Justin Bitter ‘Member of The Global 
GS1 Healthcare Leadership Team’. Hij 
praat daarin actief mee over de rol van 
de industrie binnen de zorg en de wijze 
waarop productstandaardisatie (UDI) gaat 
plaatsvinden. Door zijn diepe inhoudelijke 
kennis over het zorgproces is hij in staat 
de gevolgen van veranderingen breed te 
kunnen overzien.

Jan Vink is als zelfstandig adviseur 10 jaar 
actief binnen Nederlandse ziekenhuizen. 
Hij heeft zich gespecialiseerd in het 
optimaliseren van kritische processen, 
waarbij een goede balans is aangebracht 
tussen kostenbeheersing, veiligheid 
en kwaliteit. Hij heeft bedrijfskunde 
gestudeerd aan de Business School 
Nederland. Voordat hij werkzaam was 
binnen de zorg heeft hij als ICT-directeur 
10 jaar ervaring opgedaan binnen de 
(online) retail. Daarvoor is hij 10 jaar 
werkzaam geweest bij DHL International 
als IT-manager en business development 
manager voor de regio Europa-Afrika. 
Hij brengt daarmee zijn kennis uit 
andere sectoren binnen de zorg, die tot 
interessante oplossingen hebben geleid.

Dr. Justin Bitter Jan Vink MBA

Onze minister van VWS heeft opdracht gegeven tot het ontwikkelen van een Landelijk 
Implantatenregister. Dit implantatenregister dient enerzijds als instrument voor de Inspectie 
voor de Gezondheidszorg (IGZ) om hun toezichthoudende taak te kunnen vervullen; anderzijds 
is het voor de patiënt belangrijk dat hij/zij zelf weet welk implantaat bij hem/haar is geïmplanteerd.

“Ziekenhuizen hebben nog een jaar tijd om aan deze wettelijke verplichting te kunnen voldoen. 
Het implementatieproces is echter complex en vraagt om een multidisciplinaire aanpak vanwege 
noodzakelijke ICT- en logistieke aanpassingen waarbij ook fi nanciële factoren een rol spelen. 
Dit vraagt om een strakke planning en tijdige besluitvorming binnen de ziekenhuizen.” Bron: 
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen.

Tijdens deze Masterclass verblijft u twee dagen in een vier sterren hotel waar u intensief met 
uw collega’s uit het land werkt aan uw eigen business case Implantatenregistratie voor uw 
organisatie. Na afl oop van deze tweedaagse Masterclass heeft u uw business case klaar en komt 
u terug bij uw manager om het verandertraject in te zetten. Voor de IGZ kunt u aantonen dat het 
verandertraject is ingezet. U weet waar u het over heeft en bent in-controle.Voor meer informatie en inschrijven: www.moncherry.nl



Deze Masterclass wordt geven door twee ervaringsdeskundigen in de Zorg. Naast praktische 
kennis van de zorgsector, beschikken de docenten over de theoretische kennis om de kwaliteit 
van uw business case aanmerkelijk te verhogen. De business case heeft ten doel om aan te 
tonen dat kosten wel degelijk verlaagd kunnen worden en dat dit niet ten koste hoeft te gaan 
van de kwaliteit en zorg voor patiënten.

Doelgroep: 
Leidinggevenden Operatiekamers, Leidinggevende Centrale Sterilisatie Afdeling, 
Leidinggevende Catheterisatiekamers, Seniore verpleegkundigen kritieke afdelingen, 
OK-logistiek specialisten, instrumenten & implantatenbeheerders, projectleiders en 
andere geïnteresseerden.

Datum: 
Donderdag 11 januari 2018 van 09.00 uur tot 
Vrijdag 12 januari 2018 15.00 uur

Locatie: 
Hotel – Restaurant De Wageningsche Berg 
Generaal Foulkesweg 96
6703 DS  Wageningen 
www.dewageningscheberg.nl

Kosten: 
€ 998,- inclusief overnachting

Programma

08.30 
09.00
10.30
11.30
12.30 
13.30 
15.00 
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00

08.00 
09.00
10.00
11.00
12.00 
13.00 
14.00 

Ontvangst
Start Masterclass met wet- en regelgeving, de aanzet tot standaardisatie
Partners binnen de zorgketen en de aanzet tot ketenintegratie
Kwaliteit en effi  ciency ‘hand-in-hand’
Lunch
Beïnvloedende factoren die het succes bepalen
De opbouw van een business case
Informele borrel
Diner
Eigen business case voorbereiden met collega’s
Evaluatie, onderwerpen van belang voor uw business case
Informele borrel

Ontbijt
Evalueren en uitwerken eigen business case
Opzet business case, kwalitatief en kwantitatief
Inrichten business case met presentatie
Lunch
Het presenteren van eigen business case
Afsluiting

Donderdag 11 januari 2018

Vrijdag 12 januari 2018




