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1. Tranzo-master.
In de najaarsvergadering van 2011 heeft het SWOOG-bestuur zich gebogen over de
mislukte aanvrage voor een door Tranzo te verzorgen masterprogramma. De
aanvrage door de UvT was gestrand op de macro-doelmatigheidstoets. Het bestuur
heeft toen de wens uitgesproken opnieuw een aanvraag te doen en die zo goed
mogelijk voor te bereiden.
Als eerste stap is een overleg georganiseerd met Hans de Goeij over de gewenste
aanpak van een hernieuwde aanvraag. In dit overleg en aansluitende bijeenkomsten
is een inhoudelijk profiel voor de opleiding uitgewerkt. Daarbij is het accent gelegd op
zorginnovatie, omdat dit aansluit bij de inhoud van het Tranzo-onderzoek. Ook was
het noodzakelijk afstand te scheppen tot de Masterprogramma’s zorgmanagement in
Rotterdam en Maastricht. Van de kant van Tranzo is prof. dr. Inge Bongers
vrijgemaakt om in samenwerking met Aad de Roo het inhoudelijk voorstel verder uit
te werken en om steun voor de aanvrage te verwerven. Voor de nadere uitwerking
en het verkrijgen van steun is een reeks gesprekken gevoerd met o.a.:
- Brigite van Haaften, gedeputeerde van de provincie Noord Brabant
- André Knottnerus, voorzitter WRR
- Peter van Lieshout, lid WRR
- Bert Broerse medewerker OC&W
- Renk Roborg, oud DG OC&W
- Hans Schutte, DG OC&W
- Henk Smid en Barbara van der Linden, ZONMW
- Jan Rietsema, Midpoint Brabant
- Monique Seuren en Marjan Pollemans, UvT
- Joep Brouwers, Brainport Development
- Mariet Paes, Provinciale Raad Gezondheid
- Jerome Friesen, Philips
- Marjo Frenk, Gemeente Tilburg

Ook is contact opgebouwd met medewerkers van de CDHO (commissie
doelmatigheid hoger onderwijs), die over de aanvrage voor de master aan het
ministerie adviseert.
Parallel aan deze inhoudelijke activiteiten is intensief overleg gevoerd binnen de
universiteit, die heeft geresulteerd in volledige en krachtige steun van het bestuur
van de faculteit der sociale wetenschappen en het universiteitsbestuur voor de
aanvrage. Een en ander heeft op 2 juli geresulteerd in een besluit van het CvB van
de UvT om de aanvrage naar Den Haag te sturen, voorzien van een groot aantal
adhesiebetuigingen, waaronder die van het SWOOG-bestuur en de Tranzoadviesraad. De CDHO heeft inmiddels haar advies aan de minister uitgebracht. Bij
het afsluiten van deze rapportage had het ministerie nog geen beslissing genomen.
De aanvrage is eerder aan het bestuur van de SWOOG rondgezonden.

2. Directie-activiteiten.
Aad de Roo heeft zomer 2013 op het jaarcongres van EHMA zijn lidmaatschap van
het EHMA-bestuur neergelegd, omdat zijn vierjarige termijn er op zat.
Via EHMA is een nauwe samenwerking ontstaan tussen Tranzo en de Vlerick School
of management op het vlak van patiëntenlogistiek. Deze samenwerking zal in het
komende voorjaar resulteren in de komst van prof. Paul Gemmel naar Tranzo. Hij zal
daar een deel van sabbatical year doorbrengen.
In februari heeft Aad de Roo een bijeenkomst in Brussel voorgezeten van de EU,
EHMA en het European Observatory on Health Systems and Policy over de
gevolgen van de financiële crisis voor de gezondheidszorg. De bijeenkomst was
georganiseerd op verzoek van de EU, teneinde meer zicht op deze gevolgen te
krijgen. Aansluitend is op verzoek van de EU een voorstel uitgewerkt voor verder
onderzoek op dit gebied.
Eind vorig jaar werd duidelijk dat het concept onderzoekprogramma van de EU,
Horizon 2020, zich vooral zou richten op de biomedische aspecten van de zorg. Naar
aanleiding daarvan heeft het EHMA-bestuur internationaal actie ondernomen om
onderzoek op het gebied van organisatie van de zorg nadrukkelijk binnen het
programma te prioriteren. Deze prioritering is ook voor Tranzo van groot belang,
omdat dit de mogelijkheid opent in de komende jaren EU-onderzoeksgelden aan te
trekken. Aad de Roo heeft hierbij als bestuurslid nauw opgetrokken met de
wetenschappelijke commissie van EHMA in de lobby naar de EU.
Aad de Roo is mede-auteur van een OECD-publicatie over integrale zorg voor multimorbide patiënten. Het gaat hier om een thematiek die internationaal en nationaal
groeiende aandacht krijgt in onderzoek en het overheidsbeleid, in het verlengde van
de beleidsaandacht voor vergrijzing en chronisch zieken. De publicatie heeft geleid
tot een uitnodiging als keynote speaker over “multimorbiditeit en ziekenhuizen” op
een gelijknamig congres van het Vlaams Zorgnetwerk in juni 2013. Aansluitend is
voor het Zorgnetwerk een werkbezoek aan enkele Nederlandse ziekenhuizen.
Aad de Roo heeft in het voorjaar deelgenomen aan werkzaamheden van de NVZD
om te komen tot accreditering van zorgbestuurders. Naar verwachting zal het
komende jaar daarvoor ook weer een beroep op hem worden gedaan. In juni 2013
heeft hij op het EHMA-congres, samen met Jos de Beer en Kim Putters, een seminar
over de accreditering verzorgd. Dit trok internationaal veel belangstelling, ook van de
kant van de EU. Momenteel wordt onderzocht hoe het initiatief binnen de EU kan
worden uitgebouwd. Volgend jaar zal opnieuw een seminar op het EHMA-congres
worden voorbereid. Ook is een vervolg op de OECD-publicatie in voorbereiding

