ALGEMENE INFORMATIE
Datum
Vrijdag 3 november 2017
Locatie
Postillion Hotel Utrecht-Bunnik
Kosterijland 8, 3981 AJ Bunnik

UITNODIGING

Bereikbaarheid
Postillion Hotel Bunnik is centraal gelegen in Nederland en ligt direct aan de A12 en
nabij de A27. Er is voldoende gratis parkeergelegenheid aanwezig. De locatie bevindt
zich op 10 minuten loopafstand van Bunnik Centraal Station.
Doelgroep
Dit congres is bestemd voor zorgprofessionals, zorgverleners in Wlz instellingen,
politie- en justitiefunctionarissen en overige geïnteresseerden.
Accreditatie
Accreditatie zal worden aangevraagd bij:
- Accreditatie Bureau Cluster 1 (huisartsen/AVG/SOG)
- Kwaliteitsregister V&VN
Inschrijving
U kunt zich inschrijven via de kalender van Congress Company op
www.congresscompany.com.
Kosten inschrijving
Deelname aan dit congres is volledig kosteloos en inclusief lunch en consumpties.
Congressecretariaat
Congress Company
Postbus 2428
5202 CK ‘s-Hertogenbosch
T: 073 - 700 35 00
info@congresscompany.com
www.congresscompany.com

TUSSEN WAL EN SCHIP
CLIËNT EN ZORGVERLENER

3 november 2017 - Postillion Hotel, Bunnik
www.fmmu.nl

TUSSEN WAL EN SCHIP
CLIËNT EN ZORGVERLENER

PROGRAMMA
Vrijdag 3 november 2017

UITNODIGING

09:00 - 09:45

Inloop met koffie en thee

09:45 - 10:00

Ontvangst en opening

In Nederland wordt drempelloze/laagdrempelige toegang tot
goede eerstelijnszorg, 24/7, gezien als een essentieel en
vanzelfsprekend onderdeel van onze gezondheidszorg. Voor
de meeste mensen is dit inderdaad goed geregeld, maar er zijn
groepen in onze samenleving waarbij dat niet het geval is. Denk
aan gedetineerden, arrestanten, dak- en thuislozen, asielzoekers,
mensen opgenomen in instellingen als verpleeghuizen, VGinstellingen en mensen zonder verblijfsstatus. Het gaat om
personen die in kwetsbare en afhankelijke posities zitten en die
niet in een gangbaar hokje passen. Daardoor vallen zij makkelijk
tussen wal en schip. De achtergrond van hun kwetsbare positie is
daarbij vaak een mengeling van medische, psychische en sociaal
maatschappelijke problemen.

10:00 - 10:45	Lezing door Christien Brinkgreve, emeritus hoogleraar
Sociale-Wetenschappen aan de UU en schrijfster
10:45 - 11:15

Koffie-/theepauze

11:15 - 12:00

Omdenk-clinic met Pepijn Lagerwey en Chris Perryman

12:15 - 13:15

Lunch

13:15 - 14:30

1e ronde workshops*

Tijdens dit congres willen medTzorg en FMMU samen met u actief
nadenken over waar we met z’n allen voor willen staan en hoe we
dit kunnen bereiken. Eerst krijgen we een prikkelende voordracht
van Christien Brinkgreve en daarna worden we wakker geschud
en op het verkeerde been gezet in de Omdenk-clinic met Pepijn
Lagerwey en Chris Perryman. Vervolgens kunt u samen aan de
slag in workshops om op een andere manier naar een aantal
onderwerpen te kijken en naar nieuwe wegen te zoeken. Aan het
einde van de dag komen we daarop terug in een plenaire sessie,
samen met een aantal mensen die daar een duidelijke mening
over hebben.

14:45 - 16:00

2e ronde workshops*

16:00 - 16:30

Koffie-/theepauze

16:30 - 17:15

Paneldiscussie en afsluiting

17:15 - 18:00

Netwerkborrel met heerlijke hapjes

Graag verwelkomen wij u op vrijdag 3 november in Bunnik!

* voor nadere toelichting zie de kalender van Congress Company op
www.congresscompany.com

Namens medTzorg/FMMU,
Wil van de Water, algemeen directeur

