UITNODIGING

10 FEBRUARI 2022, 14:30 - 17:00
ONLINE HUISARTSENBIJEENKOMST

Goede huisartsenzorg in een veranderende
samenleving
Samen aan de slag met onze regionale uitdagingen
Als huisarts sta je midden in onze samenleving vanuit een prachtig en
veelzijdig vakgebied. Als huisarts ben je vaak het eerste aanspreekpunt
bij gezondheids- of zorgvragen en tref je patiënten vaak in grote delen
van hun leven. De maatschappij verandert momenteel snel en we
ervaren allemaal hoe de druk op de zorg toeneemt.
Juist door samen aan de slag te gaan, kunnen we oplossingsrichtingen
verkennen om de huisartsenzorg goed en toegankelijk te houden. En
natuurlijk prettig om in te werken. Als GHC helpen we hier graag zo goed
mogelijk bij. We nodigen je van harte uit voor de online bijeenkomst op
donderdag 10 februari 2022, van 14.30 tot 17.00 uur (accreditatie voor
deze bijeenkomst wordt aangevraagd).
Inschrijven verloopt via zorgverlenersgroningen.nl. De meeste huisartsen
hebben hiervoor een account. Nog geen account? Dan is inschrijven
via deze link mogelijk.
Een collega-huisarts kan zich ook aanmelden voor deze bijeenkomst: we
waarderen het als je de uitnodiging deelt met waarnemers of HIDHA’s in
je praktijk.

DEZE BIJEENKOMST GAAT OVER:
Dilemma's en kansen voor de toekomst
Onze gezamenlijke meerjarenvisie
Relevante thema’s als gezondheidsverschillen, digitalisering en
persoonsgerichte zorg
De rol van de GHC en jullie wensen

PROGRAMMA
14.15 uur: digitale inloop
14.30 uur: opening en toelichting meerjarenvisie (Paul Rademaker)
14.45 uur: gezondheidsverschillen in de regio (Jochen Mierau)
15.30 uur: pauze
15.40 uur: digitalisering, hoe werkt dit in de praktijk? (Dianne Jaspers)
16.10 uur: persoonsgerichte zorg, een bredere kijk op gezondheid
(enkele huisartsen van de GHC)
16.40 uur: doorkijk in de activiteitenkalender van 2022
17.00 uur: afsluiting
Lees hier meer over het programma

Programma
•

14.15 uur: digitale inloop

•

14.30 uur: opening en toelichting meerjarenvisie GHC
Paul Rademaker (huisarts, voorzitter GHC) licht de speerpunten en activiteiten toe
waar de GHC de komende jaren mee aan de slag gaat.

•

14.45 uur: gezondheidsverschillen in de regio
Prof. dr. Jochen Mierau (hoogleraar Economie van de Volksgezondheid) doet
onderzoek naar hoe gezondheidsverschillen tot stand komen en welke
mechanismes daaraan bijdragen. "Het is een bekend gegeven dat mensen in
verschillende groepen van elkaar verschillen op het gebied van gezondheid. Die
groepen zijn bijvoorbeeld gebaseerd op regio, sociaal-economische positie,
opleiding of inkomen." Welke rol kan de huisarts hierbij vervullen?

•

15.30 uur: pauze

•

15.40 uur: digitalisering, hoe werkt het in de praktijk?
Dianne Jaspers gaat met haar ervaring als huisarts en bestuurder in
op digitalisering in de zorg. Hoe gaan we hier mee om? En welke kansen en
uitdagingen zien we?

•

16.10 uur: persoonsgerichte zorg, een bredere kijk op gezondheid
Mensen zijn niet hun aandoening. Alle aandacht gaat meestal uit naar klachten en
gezondheidsproblemen, en hoe we die kunnen oplossen. Bij persoonsgerichte
zorg kies je een andere invalshoek. Het accent ligt niet op de ziekte, maar op
mensen zelf. Wat betekent dit voor ons? Enkele huisartsen van de GHC gaan in

gesprek met elkaar.
•

16.40 uur: doorkijk in de activiteitenkalender van 2022

•

17.00 uur: afsluiting

