
Accreditatie wordt aangevraagd bij de relevante beroepsverenigingen

INSCHRIJVEN VIA 
WWW.ZONMW.NL/EXPERTMEETINGS

Op werkbezoek bij 
inspirerende collega’s in 
zorg en welzijn

Meet the Experts

UITNODIGING   voor zorgprofessionals, managers gezondheidszorg en beleidsmakers

Alcoholmatiging Jeugd - van project naar beleid Maandag        3 november 2014 Apeldoorn

Hartje Noord: eerste en tweede lijn werken samen  
aan betere cardiologie Dinsdag        11 november 2014 Amsterdam

Nieuwegein: welzijn op recept Donderdag  13 november 2014 Nieuwegein

Friesland: de praktijkverpleegkundige ouderenzorg  
en andere projecten rond kwetsbare ouderen Dinsdag        18 november 2014 Heerenveen

Kwetsbare ouderen: drie voorbeeldprojecten Woensdag    19 november 2014 Utrecht

De eerste lijn van de toekomst;  
op het snijvlak van gezondheid en welbevinden Vrijdag           21 november 2014 Nijkerk

ELZHA wijkgerichte aanpak voor een gezondere populatie Maandag      24 november 2014 Den Haag

Preventieprogramma B.Slim Amersfoort Woensdag    26 november 2014 Amersfoort

Zelfmanagement COPD:  
transmuraal team met patiënt aan het hoofd Donderdag   27 november 2014 Arnhem



Samenwerking is hard nodig in de zorg en het sociale domein, maar is soms best een 
uitdaging. ZonMw ondersteunt uiteenlopende samenwerkingsprojecten binnen de 
eerste lijn, in gemeenten en tussen zorgverleners en organisaties. Wij nodigen u graag 
uit voor een kijkje in de keuken bij deze innovatieve projecten: de Expertmeetings.

Meet the Experts
Deze bijeenkomsten, georganiseerd door mensen uit het veld zelf, laten u zien hoe 
zij de samenwerking zijn aangegaan. Hoe zij weerstanden en problemen hebben 
 overwonnen.

Kleinschalige sessies
De expertmeetings bieden een divers aanbod van innovatieve projecten op het 
 gebied van samenwerking. Tijdens de bijeenkomsten worden direct toepasbare tips 
en tricks gegeven. De expertmeetings zijn kleinschalig, waardoor er volop ruimte is 
voor vragen, discussies en interactie.

Programma
In deze brochure leest u per bijeenkomst voor wie én waarom deze  interessant is. 
Voor de relevante beroepsgroepen wordt accreditatie aangevraagd.

Beperkte beschikbaarheid
Om de expertmeetings kleinschalig te houden, zijn er beperkt plaatsen beschikbaar.
Wees er dus snel bij!

Voorwoord



Alcoholmatiging Jeugd - van project naar beleid 

In haar werkgebied heeft de GGD Noord- en Oost-Gelderland met een aantal partners 
(onder meer gemeenten, verslavingszorginstellingen, politie, scholen, horeca,  
sportverenigingen) een project opgezet om alcoholgebruik onder jongeren terug te 
dringen. Het alcoholgebruik is daardoor indrukwekkend gedaald. Over draagvlak, 
samenwerking en uitvoering is in zeven jaar tijd de nodige kennis opgedaan.

Fase na het project
De overgang van projectfinanciering naar regulier zorg- of preventiebeleid is een 
berucht knelpunt. Om de gunstige resultaten na de projectfase te verankeren in 
dagelijks beleid, is tijdens het project actief gewerkt aan borgingsafspraken en  
- activiteiten, voor de fase na het project.

Lessen te leren
Succesvolle preventie organiseren met elkaar en de uitkomsten borgen als de project-
fase voorbij is – wilt u dat ook leren? Ziet u parallellen met uw project? Welke vra-
gen heeft u? De antwoorden die u krijgt tijdens deze bijeenkomst kunnen u op weg 
helpen. Roept u maar!

 

Datum Maandag 3 november 2014

Tijden Ontvangst 13.00 uur, einde programma 17.00 uur

Locatie Apeldoorn (exacte locatie nog te bepalen)

Bestemd voor  Burgemeesters, wethouders, ambtenaren volksgezondheid, jeugd, OOV en  
ambtenaren die werken aan de naleving van de Drank- en Horecawet. Raadsleden, 
politie, medewerkers GGD, medewerkers instellingen voor verslavingszorg. 

Accreditatie n.v.t.

Programma / Inhoud 

13.00 uur Ontvangst en registratie 

  “Roept u maar!” 
 Draagvlak, samenwerking, financiering, (effect)onderzoek, borging. 
De interesse van de deelnemers bepaalt de focus 
Cobi Izeboud en Carolien de Rover, GGD en een medewerker van 
een instelling voor verslavingszorg

 Over de gemeentelijke praktijk
  Een wethouder en een gemeente-ambtenaar 

 Vragen staat vrij 
 Volop tijd voor deelnemers om vragen te stellen

17.00 uur Afsluiting



Programma / Inhoud 

13.30 – 14.00 uur            Ontvangst en registratie

14.00 – 14.10 uur            Opening

14.10 – 14.45 uur             Terugverwijzing van cardiologische zorg van tweede naar 
eerste lijn: valkuilen en uitdagingen   
Ad Bakx, cardioloog in het BovenIJ Ziekenhuis

14.45 – 15.20 uur             Gestructureerde zorg voor hart- en vaatziekten in de eerste 
lijn, hoe doe je dat?  
David Koetsier, huisarts in Amsterdam

15.20 – 15.50 uur             Pauze

15.50 – 16.25 uur              Ketenfinanciering, zijn we er klaar voor?   
Vertegenwoordiger Achmea

16.25 – 16.45 uur             Vragen en discussie

Hartje Noord: eerste en tweede lijn werken samen aan betere cardiologie

In Amsterdam-Noord hebben huisartsen en cardiologen van het BovenIJ ziekenhuis 
gezamenlijk de zorg voor patiënten met hart- en vaatziekten aangepakt. Patiënten  
die goed in de eerste lijn verder behandeld kunnen worden, worden na eventuele  
behandeling door de cardioloog snel weer terugverwezen. Praktijkondersteuners 
werden geschoold in cardiovasculair risicomanagement, er is een website ontwikkeld 
voor patiënten en er vindt regelmatig overleg plaats. Het project was een proeftuin en 
voortrekker voor het Amsterdams Cardiovasculair Traject (ACT) waarin nu meer dan 
tachtig procent van de huisartsen meedoen aan cardiovasculair risicomanagement. 

Datum  Dinsdag 11 november 2014

Tijden Ontvangst 13.30 uur, einde programma 16.45 uur

Locatie BovenIJ Ziekenhuis, Amsterdam

Bestemd voor Huisartsen, praktijkondersteuners. Ook cardiologen zijn welkom.

Accreditatie Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1), NVvPO



Nieuwegein: welzijn op recept  

In Nieuwegein hebben gezondheidscentra, welzijn, gemeente en St. Antonius- 
ziekenhuis innovatieve samenwerkingsconcepten ontwikkeld om integraal te werken.   
De vier gezondheidscentra die samen bijna tweederde van alle Nieuwegeiners in zorg 
hebben, werken aan onderling afgestemde zorgprogamma’s en onderhandelen  
gemeenschappelijk met verzekeraars. Samen met welzijnsorganisatie MOvactor en 
het Trimbosinstituut ontwikkelden zij het concept Welzijn op recept, waarbij de  
eerste lijn concreet is gaan samenwerken met welzijn. Een zeer actuele aanpak, zeker 
nu de gemeente steeds meer verantwoordelijkheid krijgt over zorg en de GGZ onder 
druk staat. 

Kauwenhof 12

3435 SN  Nieuwegein

tel. (030) 604 04 14

fax (030) 604 25 49

 www.roerdomp.nl

Bestemd voor:

Welzijnsarrangement:

 NATUUR

 IN BALANS - Lichaam & Geest

 ONTDEKKEN & DOEN

 BEWEGEN MET PLEZIER

 KUNST & CULTUUR

 SMAKELIJKE ONTMOETINGEN

 Ik geef toestemming om aan mijn zorgverlener door te geven 
 dat ik start en stop met een activiteit.

Ondertekening datum

naam zorgverlener handtekening

Zo kunt u zich aanmelden:
E-mail: aanmelding@movactor.nl
Telefoon: 030- 6033748

Vermeld hierbij ‘Welzijn op recept’

Welzijnsrecept
gezondheidscentrum

de roerdomp

de roerdomp
in beweging

Datum Donderdag 13 november 2014

Tijden Ontvangst 13.30 uur, einde programma 17.15 uur

Locatie Buurtplein Zuid, Nieuwegein

Bestemd voor  Huisartsen, praktijkondersteuners en welzijnsprofessionals en beleidsambtenaren 
WMO, zorgverzekeraars

Accreditatie Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1), NvvPO

Programma / Inhoud 

13.30 – 14.00 uur Ontvangst en registratie

14.00 – 14.10 uur Welkom door voorzitter – Karen de Groot, Projectleider eerste lijn

14.10 – 14.30 uur  Wat is Welzijn op recept?   
Jeannette Smiesing, manager MOvactor

14.30 – 15.00 uur  Wat zijn de ervaringen met Welzijn op recept in Nieuwegein?   
Lieke van  Kruisbergen, welzijnscoach en huisarts

15.00 – 15.30 uur Pauze

15.30 – 16.30 uur  Er zelf mee aan de slag; het stappenplan (interactief)   
Karen de Groot

16.30 – 17.00 uur  Er zelf mee aan de slag; strategie en financiën   
Jan Joost Meijs, directeur Gezondheidscentrum De Roerdomp

17.00 – 17.15 uur Ruimte voor vragen



Friesland: de praktijkverpleegkundige ouderenzorg en andere 
projecten rond kwetsbare ouderen   

Een praktijkverpleegkundige ouderenzorg in dienst van de huisartspraktijk, 
die een  aantal verzorgingstehuizen onder haar hoede heeft, kan de kwaliteit 
van de  eerstelijnszorg voor (kwetsbare) ouderen sterk verbeteren. Dat blijkt 
uit een zeer  succesvol project in Wolvega en Oldemarkt. Binnen de regionale 
 ondersteuningsstructuur ROS Friesland zijn negen pilotprojecten uitgevoerd om de 
 samenwerking tussen eerste lijn, welzijn en gemeenten te bevorderen, gericht op 
 betere zorg voor kwetsbare ouderen.

Datum Dinsdag 18 november 2014

Tijden Ontvangst 13.00 uur, einde programma 17.00 uur

Locatie Abe Lenstra Stadion, Heerenveen

Bestemd voor  Huisartsen, praktijkondersteuners, specialisten ouderengeneeskunde, wijk- 
verpleegkundigen, dementieconsulenten, ouderenadviseurs vanuit de gemeente

Accreditatie Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1), NvvPO, V&VN

Programma / Inhoud 

13.00 – 13.30 uur Ontvangst en registratie

13.30 – 14.00 uur  Stand van zaken/schets ouderenzorg nu en in de toekomst in 
Friesland (ook aan de orde: inzet zorgverzekeraar op ouderenzorg)

14.00 – 14.30 uur  Zorgpad ouderen (en wat betekent dat voor de eerste lijn en de 
samenwerking met andere partijen) 

14.30 – 15.30 uur  Workshop: Praktijkverpleegkundige verbetert de huisarts-
geneeskundige zorg in het verzorgingshuis! 
Marjan Verschuur – Veltman, eigenaar VVConsult te Oldeberkoop, 
projectleider Vereniging Langs de Linde

  In deze workshop over de eerstelijns praktijkverpleegkundige ouderenzorg gaat 
het over succesfactoren, zoals dagelijkse aanwezigheid, consulten op verzoek 
van verzorgenden of bewoners, structurele zorg voor chronisch zieke bewoners, 
 toegang tot alle informatiesystemen van huisartspraktijk en verzorgingshuis. 
Welke problemen heeft zij helpen oplossen? Hoe wordt haar rol gezien door 
verzorgenden, huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en bewoners?  
Kan dit model ook in de thuiszorg worden toegepast?

15.30 – 16.00 uur Pauze

16.00 – 17.00 uur  Workshop: ROS Friesland: opzetten van netwerken rond 
 kwetsbare ouderen 

 Marja Kuik en Tryntsje Haga, regioadviseurs ROS Friesland

  Tijdens de workshop wordt een kort overzicht gegeven van de provinciale, 
 regionale en lokale pilots die ROS Friesland heeft begeleid en de handige toolkit 
die is ontwikkeld. Vervolgens gaan we in op uw rol als eerstelijnszorgverlener in 
deze netwerkvorming. Vragen die aan de orde komen zijn: Welke  ontwikkelingen 
en initiatieven rondom de zorg voor (kwetsbare) ouderen spelen er in uw 
gemeente of wijk? Welke stappen zijn er nodig voor netwerkvorming? Welke 
rol hebben de verschillende partijen in het veld? Hoe kunt u elkaar versterken 
en welke samenwerkingsafspraken moeten worden gemaakt met betrokken 
 partijen, zoals gemeente en welzijnsorganisatie? 



Kwetsbare ouderen: drie voorbeeldprojecten 

Multidisciplinair 
Met de vergrijzing neemt de aandacht voor kwetsbare ouderen toe. Maar hoe organiseren we de 

zorg voor deze groep? Drie verschillende benaderingen komen hier aan de orde. In Roosendaal heeft 

men hard gewerkt aan betere samenwerking tussen verschillende professionals in de zorg voor 

kwetsbare ouderen. De huisarts, de specialist ouderengeneeskunde, de psycholoog, diverse para-

medische disciplines, en de thuiszorg werken hier samen aan screening, zorgplannen en tussentijdse 

evaluaties. Kennisoverdracht en respect voor elkaars professionaliteit zijn daarbij sleutelbegrippen.

Welzijnswerk
In Zuidoost-Brabant is een breed multidisciplinair netwerk opgezet rondom de zorg voor  

kwetsbare ouderen en mantelzorgers. De zorggroepen DOH, PoZoB en SGE maken onderdeel 

uit van het netwerk, evenals thuiszorg- en zorginstellingen, de zorgketens dementie en een 

aantal gemeenten (welzijnswerk en Wmo). In 2011 is het project gestart met dertig huisartsen, 

inmiddels bestrijkt het de hele regio. Bijzonder aan het project is dat het gericht is op gezondheid 

en welzijn van de kwetsbare oudere en de mantelzorger. De focus in de huisartsenpraktijk ligt op 

coördinatie van zorg, eenvoudig en dichtbij de patiënt. In 2014 is in samenwerking met  

zorgverzekeraar VGZ gestart met het zorgprogramma Kwetsbare ouderen. 

Regie bij oudere zelf 
Het Zorg- en WelzijnsInfoPortaal (ZWIP) faciliteert en ondersteunt het zorgproces voor kwetsbare  

ouderen. Het is een digitaal platform waarop ouderen en zorgverleners op een veilige manier infor-

matie kunnen uitwisselen. Zo kan de multidisciplinaire zorg beter worden gecoördineerd. Het streven 

is om de (kwetsbare) oudere zelf meer regie te geven en meer bij beslissingen te betrekken. 

Datum Woensdag 19 november 2014 

Tijden Ontvangst om 13.00 uur, einde programma 17.00 uur

Locatie Domus Medica, Utrecht

Bestemd voor  Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, wijkverpleegkundigen, praktijk- 
ondersteuners, dementieconsulenten, ouderenadviseurs vanuit de gemeente

Accreditatie Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1), NvvPO, V&VN

Programma / Inhoud 

13.00 – 13.30 uur Ontvangst en registratie

13.30 – 13.40 uur Opening door de voorzitter

13.40 – 14.40 uur  Geriatrische zorg in de Wijk (Roosendaal)   

 Vincent Vanneste (SO werkzaam in de 1e lijn en manager ouderengeneeskunde) 

 Lydia van Ruremonde (beleidsmedewerker)
  Alles over de historie, het ontstaan en de inhoud van het samenwerkingsmodel 

 “Vroegsignalering Kwetsbare Ouderen”, én tips hoe de samenwerking vorm te geven.

 14.40 – 15.00 uur Pauze

15.00 – 16.00 uur  Komplete zorg en ondersteuning van kwetsbare ouderen

 Kaderhuisarts(-en) en Esther van den Hende, projectleider KOMPLEET PoZoB
  Over kernelementen van het ontwikkelde model en implementatie lessen met uitstapjes 

naar de innovatieve elementen en het zorgprogramma. 

16.00 – 17.00 uur  De oudere aan het roer met ZWIP  

 Kees Vermaat, adviseur netwerk100 Nijmegen en wijkverpleegkundige 
  Het Zorg en Welzijns Info Portaal (ZWIP) is een tool om de complexe patiënt actief te 

laten participeren in de zorg. De patiënt bepaalt de doelen en communiceert zelf of via de 
mantel zorgers met het multidisciplinaire team van hulpverleners. Dit vergt een cultuur-
omslag bij patiënt, mantelzorgers en hulpverleners. De eerste resultaten zijn hoopvol.



De eerste lijn van de toekomst; op het snijvlak van gezondheid 
en welbevinden 

Een gezondheidscentrum met een visie, dat is wat De Nije Veste in Nijkerk zeker is. 
In het centrum werken 19 eerstelijns praktijken en 11 poliklinieken van het Meander 
Medisch Centrum optimaal samen aan de medische zorg. Tegelijkertijd werkt men 
samen met gemeente en welzijnsinstellingen aan de maatschappelijke verankering en 
de verschuiving van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag.  
Verschillende inspanningen, waaronder een beweegtuin voor ouderen, zijn gericht op 
het bevorderen van de zelfstandigheid van patiënten. Secundaire preventie krijgt veel 
aandacht, bijvoorbeeld bij diabetes, longaandoeningen en hartziekten.

Gezondheidscentrum

De Nije Veste

Datum Vrijdag 21 november 2014

Tijden Ontvangst 13.30 uur, einde programma 17.00 uur

Locatie Gezondheidscentrum De Nije Veste, Nijkerk

Bestemd voor  Huisartsen, praktijkondersteuners, fysiotherapeuten, wijkverpleegkundigen,  
gemeenten afdeling zorg en volksgezondheid, GGD-beleidsmedewerkers

Accreditatie Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1), NvvPO, V&VN

Programma / Inhoud 

13.30 – 14.00 uur Ontvangst en registratie

14.00 – 14.10 uur  Opening door Carl Verheijen, directeur gezondheidscentrum  
Corlaer en De Nije Veste

14.10 – 14.40 uur  Gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van gemeente en 
eerste lijn, vertaald in visie en ambitie   
Diek Scholten, Manager Integrale Zorg, gezondheidscentrum  
De Nije Veste

14.40 – 15.10 uur  Wat is Positieve Gezondheid?   
Jan Auke Walburg, hoogleraar Positieve Psychologie,  
Universiteit van Twente

15.10 – 15.40 uur Pauze

15.40 – 16.10 uur  Sturen op bewust gezond gedrag   
Carl Verheijen, directeur gezondheidscentrum Corlaer en De Nije Veste

16.10 – 17.00 uur Discussie en vragen, rondleiding

17.00 uur  Afsluiting met drankje en hapje



ELZHA wijkgerichte aanpak voor een gezondere populatie 

Het versterken van multidisciplinaire samenwerkingsverbanden voor patiënten  
met een chronische aandoeningen in de wijk: dat is wat in de regio Haaglanden is 
ontwikkeld. Er is ervaring opgedaan door samen te werken aan verschillende vormen 
van leefstijlinterventies. In een pilotproject dat specifiek gericht was op  
Cardiovasculair Risicomanagement werd onderzocht hoe de kenmerken van een wijk 
richtinggevend moeten en kunnen zijn. Met andere woorden: wat zijn de overeen-
komsten en verschillen als je zelfmanagement en patiëntenparticipatie bevordert 
in een achterstandswijk of in een villawijk? Welke professionals zijn er nodig en hoe 
organiseer je die samenwerking en verbinding in de praktijk? 

Datum Maandag 24 november 2014   

Tijden Ontvangst 12.30 uur, einde programma 17.00 uur

Locatie Wijkcentrum Moerwijk, Aagje Dekenlaan 51, 2533 SG Den Haag

Bestemd voor  Huisartsen, praktijkondersteuners, diëtisten, fysiotherapeuten,  
welzijnsmedewerkers en overige geïnteresseerden

Accreditatie Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1), NVvPO, KNGF

Programma / Inhoud 

12.30 - 13.00 uur Ontvangst en registratie

13.00 - 13.30 uur  De leerervaring van de ZonMw-projecten Diseasemanagement 
en op Een lijn. Verschillen tussen welstand versus achterstand? 
Projectleider Rineke van Woerden

13.30 - 14.00 uur   De visie van een huisarts om chronisch zieken te begeleiden in 
een achterstandswijk

   De “Preventie Paradox” - Een kleine verandering bij velen brengt 
meer op dat een grote verandering bij een enkeling.

14.00- 14.45 uur Pauze ‘beweeg’ activiteit 

14.45 - 16.45 uur De implementatie van het zorgprogramma in de wijk, piece of cake?
  De juiste ingrediënten in handen van een topchef leiden tot de 

mooiste gerechten, maar wat als de klanten wegblijven?

16.45 - 17.00 uur Afsluiting 



Preventieprogramma B.Slim Amersfoort   

Wijkgericht, gezamenlijk, praktisch, meetbaar: dat zijn sleutelwoorden bij het project 
B.Slim, waarmee de gemeente Amersfoort overgewicht bij kinderen en jongeren 
aanpakt. Met zo veel mogelijk snelle resultaten die de motivatie versterken, maar ook 
met de lange adem die nodig is om echt verschil te maken.  
Met duidelijke boodschappen over een aantal onderbouwde thema’s, van borstvoeding 
tot computergebruik, van fris water uit de kraan tot het belang van ontbijten. B.Slim 
was het eerste programma in zijn soort dat door het Centrum Gezond Leven erkend 
werd als wetenschappelijk goed onderbouwd.
 

Datum Woensdag 26 november 2014

Tijden Ontvangst 13.00 uur, einde programma 17.00 uur

Locatie De Observant, Amersfoort

Bestemd voor  Huisartsen, praktijkondersteuners, fysiotherapeuten, wijkverpleegkundigen,  
directie brede scholen, gemeenten (afdeling zorg en volksgezondheid), GGD

Accreditatie Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1), NvvPO, V&VN, KNGF

Programma / Inhoud 

13.00 – 13.30 uur  Ontvangst en registratie

13.30 – 13.40 uur Welkom door voorzitter/procesbegeleider 
 Marloes Westerveld, Gemeente Amersfoort, Adviseur Zorg

13.40 – 14.10 uur De B.Slim aanpak in beeld 
 Josien Felix, GGD regio Utrecht, Professional Publieke Gezondheid

14.10 – 14.40 uur Opbrengsten van B.Slim 
 Josien Felix, GGD regio Utrecht, Professional Publieke Gezondheid

14.40 – 15.00 uur Vragen / discussie

15.00 – 15.30 uur  Pauze

15.30 – 16.00 uur   Samenwerking met de 1e lijn 
 Arineke Deinum, Amersfoortse Diëtisten Associatie, Diëtist

16.00 – 16.30 uur  Publiek-private samenwerking 
Juliette Neomagus, Achmea,  
Projectmanager Integrale Zorg Divisie Zorg en Gezondheid

16.30 – 17.00 uur Vragen / discussie



Zelfmanagement COPD: transmuraal team met patiënt aan het hoofd   

In Arnhem hebben samenwerkende eerstelijnspraktijken het zelfmanagement  
programma “Living well with COPD” geïmplementeerd. Huisarts, praktijkondersteuner, 
fysiotherapeut en longarts werken samen om optimale zorg voor COPD-patiënten 
mogelijk te maken. De invoering was een intensief traject, waarin de praktijkonder-
steuners nascholing kregen en er een Keten Informatie Systeem ontwikkeld is 
waarmee informatie uitgewisseld kan worden tussen de betrokken professionals in 
de eerste en tweede lijn. De hier gevolgde aanpak is ook geschikt voor patiënten met 
astma.

Datum Donderdag 27 november 2014

Tijden Ontvangst 13.30 uur, einde programma 16.45 uur

Locatie Congrescentrum Papendal, Arnhem

Bestemd voor  Huisartsen, praktijkondersteuners, geïnteresseerden vanuit andere zorggroepen

Accreditatie Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1), NvvPO

Programma / Inhoud 

13.30 – 14.00 uur Ontvangst en registratie
 
14.00 – 14.10 uur  Waarom zelfmanagement in onze regionale COPD-zorg?  

Stefanie Mouwen, manager zorggroepen

14.10 – 14.30 uur   Plan van aanpak (ZonMw-call, oriëntatie ZM-programma’s, keuze 
LWwCOPD, voorbereiding) 
Margit Metselaar, longconsulente, zorggroep Arnhem

14.30 – 14.50 uur  Implementatieplan: inbedding in zorgprogramma,  
scholingen gebruikers 
Margit Metselaar, longconsulente, zorggroep Arnhem

14.50 – 15.10 uur Evaluatie: hoe hebben we geëvalueerd en wat leverde het op?
 Erik Bischoff, huisarts en senior onderzoeker, Radboud umc

15.10 – 15.30 uur Wat hebben we geleerd: valkuilen/obstakels/succespunten
 Erik Bischoff en Margit Metselaar

15.30 – 16.00 uur Pauze

16.00 – 16.10 uur Hoe verder? Ideeën voor de toekomst.
 Stefanie Mouwen, manager zorggroepen

16.10 – 16.45 uur  Discussie met de zaal: ervaringen met zelfmanagement, met 
LWwCOPD in het bijzonder, suggesties/adviezen

 Patrick Poels, huisarts en kaderarts COPD zorggroep Arnhem



Algemene informatie

Data en locaties

Inschrijven
U kunt zich voor één of meer expertmeetings inschrijven op de website www.zonmw.nl/expertmeetings of door het
retourneren van bijgevoegd antwoordformulier. De aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst verwerkt.
Bij uw deelnamebevestiging ontvangt u een routebeschrijving en het definitieve programma.

Eigen bijdrage
Uw eigen bijdrage bedraagt € 50,- .
In de eigen bijdrage zijn consumpties en cursusmateriaal inbegrepen.

Annuleren
Bij annulering tot twee weken voor de bijeenkomst brengen wij € 25,- administratiekosten in rekening.
Daarna bent u het volledige registratiebedrag verschuldigd.

Meer informatie?
Voor meer informatie neemt u contact op met het organisatiebureau; Mark Two Academy, 033 434 57 30.
U kunt vragen naar Willeke Kristensen of naar Inge Kleiss.
E-mail: wkristensen@marktwo.nl of ikleiss@marktwo.nl.

Deze werkbezoeken worden mogelijk gemaakt door ZonMw. Het ZonMw-initiatief Zorg en Ondersteuning in de Buurt 
stimuleert organisatorische versterking van de zorg dicht bij huis.

Alcoholmatiging Jeugd - van project naar beleid Maandag 3 november 2014, 13.00 – 17.00 uur Apeldoorn

Hartje Noord: eerste en tweede lijn werken samen  
aan betere cardiologie Dinsdag 11 november 2014, 13.30 – 16.45 uur Amsterdam

Nieuwegein: welzijn op recept Donderdag 13 november 2014, 13.30 – 17.15 uur Nieuwegein

Friesland: de praktijkverpleegkundige ouderenzorg  
en andere projecten rond kwetsbare ouderen Dinsdag 18 november 2014, 13.00 – 17.00 uur Heerenveen

Kwetsbare ouderen: drie voorbeeldprojecten Woensdag 19 november 2014, 13.00 – 17.00 uur Utrecht

De eerste lijn van de toekomst;  
op het snijvlak van gezondheid en welbevinden  Vrijdag 21 november 2014, 13.30 – 17.00 uur Nijkerk

ELZHA wijkgerichte aanpak voor een gezondere populatie Maandag 24 november 2014, 12.30 – 17.00 uur Den Haag

Preventieprogramma B.Slim Amersfoort Woensdag 26 november 2014, 13.00 – 17.00 uur Amersfoort

Zelfmanagement COPD:  
transmuraal team met patiënt aan het hoofd Donderdag 27 november 2014, 13.30 - 16.45 uur Arnhem



ZonMw stimuleert 

gezondheidsonderzoek en  

zorginnovatie

Laan van Nieuw Oost-Indië 334

2593 CE Den Haag 

Postbus 93245

2509 AE Den Haag

Telefoon 070 349 51 11

Fax 070 349 51 00

info@zonmw.nl

www.zonmw.nl

Vooruitgang vraagt om onderzoek en 

ontwikkeling.  

ZonMw financiert gezondheidsonderzoek én 

stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis 

– om daarmee de zorg en gezondheid te 

verbeteren. 

ZonMw heeft als hoofdopdrachtgevers het 

ministerie van VWS en NWO.


