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Wij heten je van harte welkom op 6 december. Vanaf 13.00 ontvangen we je in de centrale
hal van de Haagse Hogeschool. Hier ontvang je een naambadge en kan je kiezen welke
programma onderdelen je wil volgen. Je kiest één onderdeel in ronde 1 en één onderdeel in
ronde 2.
Onderstaand vind je het blokkenschema, daarna een korte uitleg per workshop.

Workshoprondes:
Ronde 1

Bioscoopsessie

Terugvraagmethode

Het ziekenhuis voor
iedereen

14.30-15.15

Ruimte: OV3.37

Ruimte: OV.5.43

Ruimte: OV.2.10

Ronde 2

Bioscoopsessie

Onderzoek

Voel je goed!

Keurmerk Klare Taal

15.45-16.30

Ruimte: OV3.37

Ruimte: OV.5.43

Ruimte: OV.2.10

Open ruimte voor
OV3.37

Pauze

Waar vind ik mijn workshop? Je workshopleider neemt je mee naar de juiste ruimte.
Dit gebouw is opgedeeld in drie gedeeltes. Wij bevinden ons in OV, dit staat voor ovaal en is
het centrale gebouw. We ontvangen je bij de hoofdingang.
In het gebouw is bewegwijzering. De nummers van de lokalen geven aan op welke verdieping
het lokaal te vinden is.
OV3.37 = Ovaal, derde verdieping, ruimte nr 37
OV.5.43 = Ovaal, vijfde verdieping, ruimte 43
OV.2.10= Ovaal, tweede verdieping, ruimte 10
Workshops:
Bioscoopsessie (wordt aangeboden in ronde 1 en ronde 2) Ruimte: OV 3.37
Video kan helpen je boodschap eenvoudiger te maken. Bekijk deze voorbeelden van partners
en laat je inspireren. Er is ruimte om vragen te stellen aan de makers.

Door: verschillende partners van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden
Voor: iedereen die begrijpelijke video’s wil maken
Tweet mee: #3xG
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Terugvraagmethode: Ronde 1: OV.5.43
99% van de zorgverleners beveelt de terugvraagmethode aan. Maak kennis met deze
gesprekstechniek. Kennis, methoden en tools uit het rapport: ‘Beter omgaan met bepekte
gezondheidsvaardigheden in de curatieve zorg’.

Door: Monique Heijmans (Nivel), Hester van Bommel (Pharos) Geesje Tomassen (zelfstandig
trainer en projectleider)
Voor: opleiders, zorgverleners, beleidsmakers
Het ziekenhuis voor iedereen: Ronde 1: OV2.10
Aan de slag met lage gezondheidsvaardigheden en laaggeletterdheid in het ziekenhuis? Deze
workshop geeft inzicht in het bestaande ondersteuningsaanbod, door middel van een
menukaart. Bekijk de eerste opzet van deze kaart, denk mee en geef je feedback.

Door: Adam de Jong (Stichting Lezen en Schrijven) en Guduele Boland (Pharos)
Voor: iedereen werkzaam in het ziekenhuis
Onderzoek: Ronde 2: OV.5.43
Feiten en cijfers over gezondheidsvaardigheden. De laatste stand van zaken op het gebied
van wetenschappelijk onderzoek inclusief onderzoeksagenda.

Door: Jany Rademakers (Nivel) en Mirjam Fransen (Amsterdam UMC)
Voor: iedereen
Voel je goed! Ronde 2: OV2.10
Maak kennis met Voel je goed! Deze methode geeft eenvoudige adviezen over eten en
bewegen, gericht op laagopgeleide volwassen. In deze workshop kunnen deelnemers het
waarom, wat en hoe zien (video) en horen. En met elkaar bespreken in hoeverre Voel je goed!
Een oplossing is voor de knelpunten, wensen en behoeftes in hun werk.

Door: Marieke Wiebing (stichting lezen en schrijven), Magda Bonte (Diëtist in Den Haag)
Voor: iedereen die werkt met laaggeletterden die willen werken aan een gezonder gewicht
Keurmerk Klare Taal Ronde 2: open ruimte voor OV3.37
Denk en praat mee over een keurmerk voor begrijpelijk taal in de apotheek. Wat zou een
voorbeeld als Crystal Clear Mark voor Nederland kunnen betekenen?

Door: Geesje Tomassen (zelfstandig trainer en projectleider), Bas Steunenberg (hoofddocent
Hogeschool Utrecht) Mark Slager (apotheker)
Voor: iedereen die mee wil denken en wil werken aan helder taalgebruik.
Tweet mee: #3xG

