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De professional
maakt het verschil
Woensdag 12 & donderdag 13 april 2017 • Rijtuigenloods Amersfoort

De rol van professionals in de publieke gezondheid, het sociaal domein en de zorg verandert zichtbaar. De opkomst
van multimorbiditeit en -problematiek, weerbarstige gezondheidsachterstanden, nieuwe technologie en kennis
alsmede de hoge zorgkosten maken dat professionals zich bezinnen en nieuwe wegen in slaan. Overal in het land
experimenteren professionals met nieuwe manieren van werken en het opdoen van nieuwe expertise.
De commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen
van Zorginstituut Nederland onderkent deze beweging
en heeft hier met haar eerste advies Naar nieuwe zorg
en zorgberoepen: de contouren (april 2015) richting
en inhoud aan gegeven. De commissie heeft in haar
tweede advies Anders kijken, anders leren, anders doen:
grens overstijgend leren en opleiden in zorg en welzijn
in het digitale tijdperk (nov 2016) uitgewerkt wat dat
betekent voor de toerusting van burgers en (toekomstige)
professionals.
Het public health perspectief kan een belangrijke
toegevoegde waarde hebben in die modernisering van de
beroepen, omdat het professionals aangrijpingspunten
biedt proactief te zijn en zo gezondheidsproblemen te
voorkomen dan wel te verzachten.

Binnenkort: de gratis congres app. Deze wordt de komende
maanden constant aangevuld met informatie over sprekers
en programma. Scan de QR code of zoek op ‘Congres
Volksgezondheid’ of ‘NCVGZ’ in de App- of Play Store.

Het Nederlands Congres Volksgezondheid biedt een
geweldig platform om kennis te delen en uit te wisselen,
te inspireren en te verbinden. Ontmoet bijvoorbeeld
professionals die het verschil maken. Hoe doen ze
dat, waarom is het een succes? En: hoe gaan de
beroepsverenigingen de professionals op de werkvloer
faciliteren óm het verschil te maken?
Ook komende editie weer een inspirerend debat. Dit maal
over de modernisering van beroepen en opleidingen in de
zorgparagraaf van het nieuwe regeerakkoord. Wat gaan we
dóen in het licht van de adviezen Kaljouw en Kervezee?
We hebben ongetwijfeld nog heel veel niet genoemd, maar
wij zijn ervan overtuigd dat het ook dit keer weer meer dan
de moeite waard is om het NCVGZ bij te wonen. Medio
februari sturen wij u graag het volledige programma.
Noteert u 12 en 13 april 2017 vast in uw agenda!?
De inschrijving staat open; en mocht u alsnog verhinderd
zijn dan kunt u tot 1 april kosteloos annuleren.
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Voor wie is het NCVGZ?
Het NCVGZ wil een congres zijn van en voor de betrokkenen
bij de volksgezondheid in Nederland, wetenschap, praktijk,
beleid en onderwijs; en nieuwe geïnteresseerden bv. uit
bedrijfsleven en patiënt-/cliëntorganisaties. Zij zoekt daarbij
in haar programmering vooral de verbinding tussen deze
groepen, en de verbinding tussen de volksgezondheid en
de samenleving in het algemeen. Het congres probeert
daarbij meer dan in eerdere jaren ook voor (jonge)
Het NCVGZ 2017 is een initiatief van:

professionals in de volksgezondheid een podium en een
programma te bieden.
Datum
Locatie
Kosten
Informatie
Congresbureau

12 en 13 april 2017
Rijtuigenloods Amersfoort
€ 225.- per dag, studenten 50% korting
www.ncvgz.nl, @ncvgz, #ncvgz2017
deCongresbalie, www.decongresbalie.nl

