Welkom bij de eerste netwerbijeenkomst van 2018.

#gezondheidsvaardigheden

Je wordt ingedeeld om in een subgroep om kennis te maken met verschillende
thema’s rondom de gezondheidsvaardige organisatie. Deze rondes noemen we
‘Aan de slag’. In ronde één bezoek je met je groep twee thema’s. In ronde twee
(na de pauze) bezoek je er nog drie. De kleur op je badge bepaalt bij welk thema
je start.
Agenderen:
Bewustwording en aandacht voor gezondheidsvaardigheden, hoe creëer je dat?
José Ketelaar zette gezondheidsvaardigheden op de kaart bij
GGD Gelderland-Zuid.
Toegankelijke zorg:
Wanneer je als organisatie niet meer zonder digitale middelen kan, hoe zorg je
dan voor een toegankelijke zorg? Eline Meijer en Robbert van Bokhoven gaan
in op het initiatief van Niels Chavannes (hoogleraar huisartsgeneeskunde en
eHealth, LUMC) om met Nationaal eHealth Living Lab (NeLL) en Pharos tot
eHealth toepassingen te komen die voor iedereen werken!
Deskundige professionals:
Zorg- en welzijnsprofessionals hebben veel taken en moeten soms in korte tijd
veel informatie geven. Wat onthoudt de patiënt? De Teach-Back methode kan
een uitkomst bieden. Hoe zet je die in en hoe zorgen we dat deze vaker wordt
toegepast? Discussieer mee met medewerkers van partner Pharos.
Eenvoudige schriftelijke communicatie:
Je huidige communicatie eenvoudiger maken. Hoe pak je dat aan?
Het Isala Ziekenhuis gaat aan de slag, samen met studenten van Windesheim
en het Lectoraat De Gezonde Stad van Windesheim. Leer van de inzet van het
‘Voorlichtingsmateriaal Beoordelingsinstrument’ (VBI).
Samenwerken:
Een gezondheidsvaardige organisatie worden, doe je niet alleen.
Waar staat jouw organisatie nu? En hoe kan de Alliantie
Gezondheidsvaardigheden (en haar partners) jou verder brengen? Coryke van
Vulpen en Francis Meijners werkzaam voor de Alliantie en gaan met je in gesprek.

Tijdschema:
13.00 – 13.30
Inloop met koffie & thee
13.30 – 14.00
Opening
14.00 – 14.20
Kennismaken met je groep
14.20 – 15.00
Aan de slag – ronde 1
15.00 – 15.30
pauze & presentatie
vernieuwde
gezondheidsvaardigheden.nl
15.30 – 16.30
Aan de slag – ronde 2
16.30 – 17.15
Netwerkborrel
Doorpraten?
Volg ons op Twitter of LinkedIn
Deel je kennis via:
gezondheidsvaardigheden@pharos.nl
www.gezondheidsvaardigheden.nl

