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Symposium Lokaal Experimenteren, Landelijk Leren
Brabantse lessen over gezondheid en welzijn
3 oktober 2018

De Nieuwe Vorst, Tilburg (route)

In Brabant worden toonaangevende innovaties op het gebied van preventie, zorg en welzijn ontwikkeld,
geïmplementeerd en geëvalueerd. Wat leveren deze innovaties op, wat leren we hiervan? Hoe kunnen we
borgen dat datgene wat we leren in lokale proeftuinen ook landelijk zijn weg vindt? Of andersom: hoe kan de
landelijke overheid beter leren van wat er lokaal en in de praktijk allemaal plaatsvindt?
Aanmelden is gratis en kan tot vrijdag 21 september 2018.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar:
Tranzo, Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant
Secretariaat: Kristine Derksen
awpgbrabant@uvt.nl
013 – 466 4716

Meld u hier aan

PProgramma
3 oktober 2018 | De Nieuwe Vorst, Willem-II straat 49, Tilburg
13.00 - 13.45 uur

Ontvangst met koffie/thee

Opening & welkom

13.45 - 14.00 uur

Opening door dagvoorzitter Hans van Oers - Hoogleraar Openbare Gezondheidszorg bij
Tranzo, TSB, Tilburg University en Chief Science Officer Kennis voor Beleid bij het RIVM.
Welkom namens het RIVM door Annemiek van Bolhuis - Directeur Volksgezondheid en
Zorg bij het RIVM.

14.00 - 14.35 uur

Wat moeten we toch met verwarde mensen?
In Nederland zijn ‘verwarde personen’ volop in discussie. Het zijn er steeds meer, de
overlast groeit en de zorg schiet tekort. Is dat zo? Of waarom lijkt dat zo? Waar gaat het nu
eigenlijk over, en wat kunnen gemeenten en hulpverlening eraan doen? Het landelijke
schakelteam stopt per oktober 2018 met zijn werk. Een mooi moment om de balans op te
maken. Hebben we met de aandacht voor verwarde mensen de oplossing van het
vraagstuk dichterbij gebracht?
Door Hans Kroon - Programmahoofd Re-integratie bij het Trimbos instituut en bijzonder
hoogleraar Ambulantisering en Deïnstitutionalisering bij Tranzo, TSB, Tilburg University.

14.35 - 15.10 uur

Onderzoek voor, met, of door bewoners? Geef kwetsbare mensen een stem!
Veel onderzoek in de publieke gezondheid gaat over kwetsbare groepen, en terecht. Daar
valt immers veel gezondheidswinst te behalen. Maar het onderzoek sluit niet altijd aan bij
hun eigen beleving en hun prioriteiten. Citizen Science ofwel burgerwetenschap kan
uitkomst bieden en kwetsbare groepen een stem in het onderzoek geven. Lea den Broeder
gaat in op kansen en valkuilen van burgerwetenschap met kwetsbare groepen aan de hand

van voorbeelden uit de praktijk.
Door Lea den Broeder - onderzoeker Integraal Gezondheidsbeleid bij het RIVM
en bijzonder lector Gezondheid en Omgeving aan de Hogeschool van Amsterdam.

15.10 - 15.30 uur

Pauze
Parallelsessies; keuze uit 3 workshops (onderaan meer informatie):

15.30 - 16.30 uur



Preventie op de camping



Proeftuinen als instrument om samen (lokaal, regionaal en nationaal) lerend te
creëren



Brabantse experimenten met landelijke elementen: het tegengaan van roken,
overgewicht en ongeplande zwangerschappen

Frans Damen-lezing

16.30 - 17.10 uur

Staat de cliënt wel écht centraal?
Wie je het ook vraagt in de zorg en in het welzijn, íedereen zet de cliënt centraal. En toch
komen patiënten en cliënten nog heel vaak in tijdrovende of frustrerende situaties terecht.
Dan moet er ergens toch iets mis zijn gegaan, maar wat? Jasper van Kuijk zal op
inzichtelijke en inspirerende wijze laten zien hoe echte gebruiksgerichte innovatie een diep
begrip van gebruikers vereist, het creatief verkennen van oplossingen en het toetsen
daarvan met gebruikers. Dit alles aan de hand van het proces dat werd uitgevoerd voor het
ontwerp van een zeer gebruiksvriendelijk elektronisch patiëntendossier.
Door Jasper van Kuijk - universitair docent gebruiksgerichte innovatie bij de TU Delft en
schrijft in de Volkskrant de column ‘Hoe moeilijk kan het zijn?’ waarin hij denkfouten in
hedendaags ontwerpen fileert.

17.10 - 17.15 uur
17.15 uur

Afsluiting door dagvoorzitter Hans van Oers
Netwerkborrel

Meer informatie over de parallelsessies
Preventie op de camping
Sinds 2014 is de GGD West-Brabant betrokken bij een complex maatschappelijk vraagstuk, namelijk het (semi)permanent wonen op recreatieparken. Na de crisis op camping Fort Oranje, is de GGD West-Brabant gestart met het
ontwikkelen van samenwerkingsrelaties, werkvormen en pilots om te komen tot preventieve en proactieve
handelingsperspectieven voor recreatieparken. Er wordt onder meer samengewerkt met de Academie voor

Beeldvorming, campingbewoners, gemeenten en campingeigenaren. In deze workshop maakt u op een bijzondere
manier kennis met het vraagstuk. Ook worden de lokale experimenten toegelicht die op dit moment vorm krijgen.
Welkom op Camping Kafka!

Proeftuinen als instrument om samen (lokaal, regionaal en nationaal) lerend te creëren
In toenemende mate wordt door gemeenten, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en burgers samengewerkt om ‘betere
gezondheid en zorg tegen minder kosten' te bewerkstelligen (de zogeheten Triple Aim). In 2013 zijn door het ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), op voordracht van de zorgverzekeraars, negen regionale
samenwerkingsverbanden aangewezen om als proeftuin activiteiten en interventies te ontwikkelen om te komen tot
‘betere zorg met minder kosten’. Voorbeelden zijn Blauwe Zorg uit Maastricht en Gezonde zorg, Gezondere regio uit
Leiden. Verschillende sectoren (eerstelijn, tweedelijn, GGZ, WLZ, WMO) werken in de proeftuinregio’s aan de
gezamenlijke uitdaging. Het RIVM monitort de ontwikkelingen en ervaringen met de Landelijke Monitor Proeftuinen
(LMP). Tijdens de sessie presenteert het RIVM over de ontwikkelingen en uitdagingen binnen en buiten de proeftuinen
(o.a. de activiteiten, de strategieën van bestuurders, en bekostiging) en wordt hierover met elkaar in gesprek gegaan.

Brabantse experimenten met landelijke elementen: het tegengaan van roken, overgewicht en
ongeplande zwangerschappen
Binnen de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant lopen een aantal projecten waarin op diverse
manieren sprake is van een link met een landelijk initiatief op het betreffende terrein. In deze sessie staan drie
voorbeelden centraal: 1) de (wetgeving rondom) rookvrije schoolterreinen 2) de ketenaanpak overgewicht ’sHertogenbosch die samen met de Amsterdamse aanpak Gezond Gewicht de basis vormt voor een landelijk model
ketenaanpak overgewicht bij kinderen en 3) de landelijke uitrol van het programma Nu Niet Zwanger om ongewenste
zwangerschappen bij kwetsbare (potentiële) ouders te voorkomen. Naast een korte toelichting op deze projecten gaan
de sprekers in op hoe en wanneer de link met de landelijke ontwikkeling ontstaan is en hun betrokkenheid daarbij. Hoe
kom en blijf je eigenlijk in beeld bij ‘het landelijke’? Moet je vooral zelf het momentum pakken en hoe pak je dat aan?
Wat gaat goed, waar loop je tegenaan?

Afmelden

Warandelaan 2
5037 AB Tilburg

Naar de website

013 466 2969

