Gezondheid & Eigen regie
vraagt uw ambassadeurschap!
Ontdek in vier dagdelen hoe u met uw praktijk vorm geeft
aan deze beweging
We staan voor de uitdaging om de zorg beter aan te laten sluiten bij de
gezondheid en de behoeften van mensen. De beweging naar meer aandacht
voor Gezondheid & Eigen regie is in gang gezet. Hoe stimuleert en faciliteert u
dit in uw eigen praktijk? Welke rol of houding kunt u als professional aannemen?
En hoe neemt u collega’s mee in deze beweging?

Wat levert de leergang u op?
U heeft uw verhaal scherp over de zorg van morgen. Over zorg die persoonlijk en
menselijk is en die gezondheid en het leven van mensen als uitgangspunt neemt. En uw
rol om deze cultuur-en gedragsverandering in uw eigen praktijk echt op gang te brengen,
is helder.

Korte toelichting programma

Tweede dagdeel: Visie op zorg en
ruimte voor regie
Wat is mijn visie op de toekomst in het
licht van gezondheid en eigen regie? Op
welke maatschappelijk ontwikkelingen
moet ik inspelen?
Gastambassadeur: Henk Nies, lid
Raad van Bestuur Vilans, professor
Organisatie en Beleid van de
langdurende zorg VUM
Patiëntambassadeur:
Brigiet Brink

Eerste dagdeel: Identiteit
zorgprofessional
Wie ben ik als zorgprofessional? Waar
sta ik als zorgprofessional en waar sta ik
voor? Wat is mijn toekomstige rol?
Gastambassadeur: Louis Overgoor,
innovator en voormalig huisarts
Patiëntambassadeur:
Brigiet Brink,
ervaringsdeskundige,
diabetescoach en trainer
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Vierde dagdeel:
Derde dagdeel:
Samenwerking
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Welke beweging wil ik in gang
Hoe werk ik samen buiten ‘de
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zetten in mijn praktijk? Hoe krijg
eigen’ praktijk? Wat kan ik zelf
ik mijn praktijk mee? Welke houding
en waar heb ik partners bij nodig? We
neem ik hierin aan?
delen deze laatste middag de verhalen
Gastambassadeur: Mona van de Steeg,
van deelnemers over de zorg van morgen,
adviseur en coach in zorginnovatie &
die zijn opgebouwd tijdens de leergang.
kwaliteitsmanagement
Gastambassadeurs: Willy Oldenburger,
Patiëntambassadeur: Brigiet Brink
directeur Zorg GC-Corlaer/De Nije Veste,
Louis Overgoor, Mona van de Steeg
en Brigiet Brink
S
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Meer informatie
Kosten
: 1450 euro pp incl. btw
Data
: 14 september, 12 oktober, 9 november en 7 december in de middag
Locatie
: omgeving Utrecht, nadere informatie volgt
Aanmelden : klik hier voor het aanmeldformulier
Accreditatie : aangevraagd (onder voorbehoud) voor POH, huisartsen, paramedici en
		wijkverpleging

De leergang wordt georganiseerd door:
Jeroen Havers
senior adviseur Vilans

Matthijs Zwier
senior adviseur raedelijn

Vragen? Bel of mail gerust met
Jeroen Havers 06 22 81 01 13 of Matthijs Zwier 06 52 67 48 34
www.vilans.nl
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www.raedelijn.nl

