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Uitnodiging
16 mei 2019 Symposium beLeef samen
Van 14.00 tot 18.30 uur
Theater aan de Parade ‘s-Hertogenbosch
De tijden veranderen, onze manier van werken verandert mee. De focus ligt steeds meer
op gezondheid en minder op ziekte, er is een sterker wordende behoefte aan maatwerk en
centraal staat wat mensen in hun dagelijkse leven belangrijk vinden.
Deze ontwikkelingen hebben de zorgprofessionals van het Jeroen Bosch Ziekenhuis
geïnspireerd een gewaagd doel te kiezen: in 2025 geven de mensen in Den Bosch en
omstreken hun gezondheidswelzijn het hoogste cijfer van Nederland. Dit doel kunnen we niet
zonder jullie realiseren.
Om onze samenwerking te versterken, organiseren wij op donderdag 16 mei a.s. vanaf
14.00 uur een inspirerend symposium waarin we met elkaar in gesprek gaan over actuele
vragen als: hoe spelen we in onze regio in op ontwikkelingen als positieve gezondheid,
netwerkgeneeskunde, nieuwe technologieën en zorg op maat?
Je kunt je aanmelden via: www.visitor-control.nl/jbz/beleef-symposium
Er is accreditatie aangevraagd voor V&VN, VSR, KNMG Cluster 1 en medisch specialisten
(ABAN). Voor vragen kun je een mail sturen naar beleeffestival@jbz.nl. Meer informatie over
het symposium en de andere activiteiten van het festival kun je vinden op
www.jeroenboschziekenhuis.nl/beleeffestival
We zien er naar uit dit symposium samen met jou te beleven!
Met vriendelijke groet,
Marcel Visser en Mike Korst
Raad van Bestuur en Bestuur Bossche Specialisten Coöperatie
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Programma

Inspirerende sprekers
Het symposium betreft een middag vullend programma met inspirerende sprekers waaronder
Lucien Engelen, Janet van Kuilenburg en Jeanette Welp. Zij nemen u deze middag ver mee de
toekomst in en brengen u in het heden dichter bij elkaar. Welke toekomstige ontwikkelingen
vereisen samenwerking en welke dwingen ons juist om ons eigen pad te gaan? Hoe kunnen wij
in de regio samen inspelen op ontwikkelingen als positieve gezondheid, netwerkgeneeskunde,
nieuwe technologieën en personalized medicine?
Wat heeft u daarnaast emotioneel nodig om te kunnen samenwerken? Moet u zakelijk eigenlijk
een beetje verliefd zijn op uw partners in het netwerk? Welke mechanismen in het brein staan
samenwerking in de weg of versterken haar juist? Eén ding is zeker: met zoveel ‘samenvibes’
en flirtcoach Saskia Paulissen als dagvoorzitter gaat u vol warme gevoelens voor elkaar het
laatste onderdeel in.
Samen beleven
Het laatste onderdeel van deze middag bestaat uit diverse boeiende belevenissen. Wilt u
bijvoorbeeld ervaren hoe het is om een oudere versie van uzelf te zijn? Ervaar het in de Witte
Waas of met de attributen van de mankementenbalie. Of luister naar de discussies aan de tafel
van ‘Het JBZ draait door’. Hoe is de zorg in de laatste levensjaren eigenlijk geregeld in onze
regio? En welke toekomst brengt datascience ons? Beleef, luister en praat mee onder het genot
van een hapje en drankje.
Vier dagen beLeef festival
Bij het beLeef festival in het Theater aan de Parade in Den Bosch, draait alles vier dagen
lang om beleven; beleef samen, beleef dat jij ertoe doet en beleef het JBZ. Het festival begint
met het symposium en biedt daarnaast een open dag vol belevenissen voor inwoners van
Den Bosch en omstreken. De rode draad is ons gewaagd doel: In 2025 geven mensen uit
Den Bosch en omstreken hun gezondheidswelzijn het hoogste cijfer van Nederland. Elke dag
staat onze jubilerende musicalvereniging Theabelle op de planken met de spetterende musical
‘Dokter wat doet u nu?’. Hierin worden het gewaagde doel van het JBZ op de hak genomen.
Wilt u hier ook naar toe? Wij bevelen het u van harte aan! Kaartjes kunt u kopen bij het Theater
aan de Parade.

