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DAGPROGRAMMA
 

Sociaal economische gezondheidsverschillen (SEGV) zijn een belangrijke oorzaak
van ongelijkheid in ons land. Hoogopgeleide personen leven ruim 14 jaar langer in
goed ervaren gezondheid dan laagopgeleide personen. De gevolgen van deze
verschillen zijn van invloed op de hele samenleving, denk aan: onderwijs,
arbeidsmarktparticipatie, zorggebruik en sociale cohesie. Wat kunnen wij als sociaal
geneeskundigen doen om deze verschillen te verkleinen? Tijdens dit congres
spreken we over de oorzaken van deze verschillen en hoe je deze op micro- en
macroniveau kunt beïnvloeden.

08.45   Ontvangst met koffie/thee

09.30   Opening | Dagvoorzitter Florien Dusseldorp

09.45   Plenaire lezing

             Artsen en de kloof | Sander Schimmelpenninck

10.30   Plenaire lezing

             Gezondheidsverschillen? Ú kunt het verschil maken! | 

             Maria van den Muijsenbergh & Bertiene Dunning

11.15   Pauze

11.35   Paneldiscussie

             Koen Gorgels

12.30   Pauze

13.45   Workshopronde*

15.45   Pauze

16.00   Plenaire lezing

             Maatschappij als medicijn | Karien Stronks

16.45   Afsluiting en dankwoord | Dagvoorzitter Florien Dusseldorp

17.00   Borrel

Op de dag zelf kun je je bij aankomst bij de inschrijfbalie aanmelden voor één
van de workshops (vol=vol)!

Op de volgende pagina's zijn de inhoudelijke omschrijvingen van de
workshops te vinden



13.45-15.45u | Workshopronde 

Nienke Fluitman
Workshop 1 - Maak een gebaar
Maak een gebaar - Het inzetten van gebarentaal in het bijzonder en gebaren in het algemeen
kan in de spreekkamer het verschil maken. Leer in deze workshop alles over het verkleinen van
de kloof tussen kansarm en kansrijk door middel van het inzetten van gebaren en gebarentaal in
de spreekkamer.

Angelique Reijntjes
Workshop 2 - Het verhaal achter de woorden
Communiceren kunnen we allemaal. Maar wat maakt communiceren effectief? Welke
vaardigheden heb je als bedrijfsarts bij uitstek nodig bij een doelgroep die minder goed te
bereiken is, die een lagere sociaal economisch status heeft, bij ‘zorgmijders’ of verstandelijk
beperkten? In deze workshop gaan we op een interactieve manier aan de slag met essentiële
aspecten binnen de verbale en non-verbale communicatie. Zoals contact maken, aansluiten en
meenemen. Het belang van luisteren en doorvragen. Het herkennen van vooroordelen en
aannames, en hoe daar mee om te gaan. De kracht van de stilte. Inzicht in feitelijk waarnemen
en constructieve feedback. Aan het eind van de workshop ben je je meer bewust van je
gespreksvaardigheden, van belang om je doelgroep te bereiken, je in hen te kunnen verplaatsen,
vertrouwen te winnen en, ook bij een consult, een veilige gesprekssfeer te creëren.

Catherine Poorthuis
Workshop 3 - Communiceren na incidenten, het wat & hoe
Een medisch incident meemaken is heftig voor artsen, erover open communiceren richting
patiënt en/of naasten ook. Wat en vooral hoe vertel je zo’n boodschap als je zelf deel uitmaakt
van het slechte nieuws? Hoe kun je ‘pre-escaleren’, oftewel zodanig communiceren dat je een
klacht of tuchtzaak kunt voorkomen? In deze workshop word je geïnformeerd over het belang
van openheid, maar ook word je de mogelijkheid geboden om de benodigde
gespreksvaardigheden te oefenen met de aanwezige trainingsacteur. 



Zeer leuke interactieve opzet. Goede balans met voorbeelden, kennisfeiten en eigen ervaringen.
Heel leuk, open en spontaan met ook ruimte voor vragen/ideeën.

Dorian Maarse en Charlie Obihara
Workshop 4 - Interculturele communicatie
Charlie Obihara en Dorian Maarse (co-auteurs van het boek ‘Interculturele communicatie in
de zorg) laten je in deze workshop op een interactieve manier bewustworden van de impact
van je culturele programmering op de zorg die je verleent. Vol met eye-openers en inzichten. 
Hierbij een representatieve steekproef uit eerdere feedback op deze workshop:

Michael van Balken
Workshop 5 - Taal is zeg maar niet mijn ding
Alle artsen komen in hun spreekkamer cliënten tegen die niet bedreven of vaardig zijn met
geschreven tekst. De cliënten die zeggen: "Ik kijk thuis wel even naar dat formulier". De
mensen die een informatiebrochure met de tekst ondersteboven aannemen en zo in de tas
stoppen. Hoe herkennen we deze mensen in de spreekkamer en hoe helpen we ze het beste?
Deze workshop hoopt handvaten te geven aan de artsen die de problematiek van
laaggeletterdheid in hun spreekkamer tegenkomen - en dat is in feite iedere arts!

Bestuurslid Stichting Dokters in Debat o.l.v. Koen Gorgels
Workshop 6 - Debatteren kan je leren!
Debatteren kan je leren! Nooit eerder stond de sociale geneeskunde zo op de voorgrond bij
de burger! In deze masterclass neemt Stichting Dokters in Debat je mee in de geschiedenis en
basisprincipes van het debatteren, zodat jij je argumenten goed over kan brengen in het
maatschappelijk debat!



Sander Schimmelpenninck, opinieschrijver, opiniemaker en presentator
Prof. Dr. Maria van den Muijsenbergh, bijzonder hoogleraar Gezondheidsverschillen en
Persoonsgerichte Integrale EerstelijnsZorg, huisarts, strategisch adviseur/projectleider
Bertiene Dunning, Programmamanager Gelijke kansen op Gezond opgroeien
Koen Gorgels, bestuurslid Dokters in Debat, AIOS M+G en penningmeester LOSGIO
Nienke Fluitman, Initiatiefnemer Gebarentaal in elk klaslokaal!
Angelique Reijntjes, trainer en coach in communicatie, presentatie en leiderschap
Mr. Catherine Poorthuis, Voorzitter Stichting Openheid na Incidenten,
communicatietrainer, jurist gezondheidsrecht
Dorian Maarse, trainer, coach, auteur en consultant
Dr. Charlie Obihara, Pediatrician-infectious Diseases & Immunology/Trainer in
intercultural communication and competence for medical teams
Dr. Michael van Balken, Boardmember Dutch Urological Association (NVU) bij NVU
Urologie
Florien Dusseldorp, arts infectieziektebestrijding, AIOS M+G, Msc. Health Economics
Policy and Law
Prof. Dr. Karien Stronks, Hoogleraar Public Health Amsterdam UMC

Achtergrondinformatie sprekers


