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DOKTEREN IN TIJDEN VAN CORONA
ACCEPTEREN - NORMALISEREN INNOVEREN

OPTIMALE ZORG-DAPPERE DOKTERS
ONLINE WERKCONFERENTIE
Keuze uit: dinsdag 19 januari, woensdag 20
januari, of donderdag 21 januari van
19.00-21.00 uur

ING

Beste collega’s,
Wij nodigen jullie van harte uit voor een online
werkconferentie. Het zijn bijzondere tijden,
allereerst voor onze patiënten maar ook voor
ons persoonlijk en onze samenwerking.
Meer dan ooit zijn de kernwaarden van het
gedachtegoed Optimale Zorg – Dappere Dokters
van essentieel belang.

Optimale zorg draait om de gunstigste zorg voor de patiënt waarbij de
persoon van de patiënt belangrijker is dan de ziekte. Dappere dokters
zorgen voor intensieve samenwerking om dit te bereiken. En kijken hierbij
naar hun persoonlijk functioneren, handelwijze van de beroepsgroep en
maatschappelijke verantwoordelijkheid. En laten zich hierop aanspreken
en durven ook anderen aan te spreken op hun professionaliteit.
Dapperheid is een deugd!

Accreditatie

19.00 uur Plenair: Welkom
Bart Meijman, huisarts

2 uur accreditatie (ABAN / GAIA,
inclusief 15 minuten voorbereiding)
voor huisarts, SOG, medisch

19.10 uur Inleiding op video
Marli Huijer, filosoof en medicus;
Marcel Levi, internist

19.15 uur Sessies in kleine groepen
Thema’s:
1 - Inhoud van werken,
professionele nabijheid
2 - Organisatie van de
dagelijkse praktijk

specialist en GGD arts M&G

Kosten
Deze werkconferenties zijn
kosteloos voor deelnemers

Aanmelding
Er is plaats voor 75 deelnemers
per avond.

3 - Samenwerken, coördinatie
en regie in de regio

19.35 uur Plenair:
aanbevelingen delen met
korte toelichting door de
voorzitter van iedere groep

Direct inschrijven!

Bart Meijman, huisarts

Na inschrijving ontvangt u per email

Sanne van Wissen, internist

een bevestiging van deelname en

Loes van den Borne, oogarts

informatie ter voorbereiding.

20.45 uur Afsluiting

Kijk voor meer informatie op www.
optimalezorg-dapperedokters.nl

Deze werkconferentie is vóór en dóór dokters uit de regio Amsterdam: medisch
specialisten, huisartsen, specialisten Ouderengeneeskunde en GGD-artsen
Het is aan dokters om zich als eersten uit te spreken over hoe in deze pandemie de brede
patiëntenzorg in totaliteit overeind te houden. Hoe zorgen we er samen voor dat iedereen
zijn werk zo goed mogelijk en met voldoening kan blijven doen? Echter, dokters moeten in
deze tijden óók de moed hebben om stappen vooruit te zetten. Waar liggen de prioriteiten
in de zorg, wat doen we niet meer, welke positieve ervaringen vanuit de crisis houden we
vast, welke innovaties moeten versneld ingevoerd worden? Het is van groot belang dat
regionaal samenwerkende artsen in gesprek gaan. En de huidige aanpak en dilemma’s in
de regionale medische zorg kritisch tegen het licht houden en op zoek gaan naar concrete
mogelijkheden om de zorg in de eigen directe werkomgeving te optimaliseren.

