Uitnodiging Symposium ‘Samen Gezond in Flevoland’, 4 april 2018
Geachte heer, mevrouw,
De Flevolandse Patiëntenfederatie ondersteund door PGOsupport nodigt u van harte uit voor
het symposium ‘Samen gezond in Flevoland’ op 4 april in het provinciehuis van Flevoland.
Voor wie?
Alle vertegenwoordigers van cliënten- en patiëntenverenigingen, die actief zijn in één of
meerdere gemeenten in Flevoland. Meldt u zich uiterlijk 27 maart aan met deze knop xxx
Wanneer?
Woensdag 4 april 2018 van 13.30 tot 17.00 uur
Wie zijn de sprekers?
Leen Verbeek
Leen Verbeek is Commissaris van de Koning in Flevoland.
Chantal Walg
Chantal Walg is de auteur van het boek ‘Gezond Centraal’. Met haar bedrijf Anders
Gezond streeft zij ernaar een kanteling aan te brengen in de manier waarop we
omgaan met gezondheid en gezondheidszorg. Zij gaat in op vragen als: hoe stel je
gezondheid centraal in plaats van ziekte? En: hoe kun je de gezondheidszorg inrichten
vanuit de winst voor de gezondheid in plaats vanuit hoe het systeem werkt?
Martine Visser
Martine Visser is voorzitter van de Flevolandse Patiëntenfederatie. Zij ziet hoe de zorg
zich verplaatst van de instellingen naar thuis. Maar zijn we daar al klaar voor?
Decentralisatie leidt tot kostenbesparing, maar hoe profiteren alle burgers daarvan en
in het bijzonder burgers die met een ziekte of beperking leven? Uiteindelijk is iedere
burger op enig moment in zijn leven patiënt en cliënt van zorgaanbieders. Hoe zorgen
we dat we met zijn allen ook gezonder en gelukkiger worden van de veranderingen in
de zorg?
Alle deelnemers
Uw stem telt! Wat zijn uw ervaringen? Wat zijn uw ideeën voor een beter
gezondheidszorg? Hoe kunnen we de stem van de patiënt beter laten horen in
Flevoland?

Wat gaan we doen?
Inspiratie opdoen door de inleiders, maar bovenal willen we met elkaar het gesprek
voeren over:
• Hoe bevorderen we gezondheid en welbevinden van alle burgers en in het bijzonder
van mensen die te maken hebben met een ziekte of beperking?
• Na alle decentralisaties, extramuralisaties, bezuinigingen en structuurwijzigingen in
de zorg is de vraag: Is de cliënt en patiënt er beter van geworden? Wie bewaakt het
belang van de patiënt?
• Hoe zorgen we dat iedereen ongeacht ziekte of beperking zich zo goed mogelijk kan
voelen en daarop zelf regie kan voeren?
Wat is het programma?
13.00-13.30 uur Inloop
13.30-13.35 uur Welkom door Martine Visser, voorzitter Flevolandse Patiëntenfederatie
13.35-13.45 uur Opening door Leen Verbeek, commissaris van de koning in Flevoland
13.45-14.30 uur Chantal Walg: Positieve gezondheidszorg
14.30-14.50 uur Martine Visser: Een gezamenlijke stem voor de patiënt op lokaal niveau
14.50-15.15 uur Pauze
15.15-16.00 uur Workshops: in gesprek met elkaar over: ‘Samen gezond in Flevoland’
16.00-16.15 uur Plenaire afsluiting door Martine Visser
Waar?
Het Symposium wordt gehouden in de Statenzaal van het Provinciehuis Flevoland,
Visarenddreef 1 te Lelystad. U vindt het provinciehuis direct naast het trein- en busstation
van Lelystad. Komt u met de auto, dan kunt u parkeren aan de Middenweg, in de
Waaggarage of in de Zilverparkgarage op 200 meter loopafstand van het provinciehuis. Er is
een beperkt aantal mindervalide parkeerplaatsen bij het provinciehuis. Bent u hierop
aangewezen, dan is het fijn als u dit bij de aanmelding even laat weten.
Wat is de Flevolandse Patiëntenfederatie?
De Flevolandse Patiëntenfederatie is in 2017 opgericht voor en door lokale patiënten- en
cliëntenorganisaties om een gezamenlijk geluid te laten horen op lokaal niveau ten aanzien
van de belangen van patiënten richting alle financiers en aanbieders van zorg, dus zowel
richting gemeente, als verzekeraars, als alle zorgaanbieders. We willen bevorderen dat alle
zorg beter op elkaar aansluit.
Het is nu belangrijker dan ooit om de stem van patiënten, cliënten en mantelzorgers goed te
laten horen op lokaal niveau. Dat betekent, dat de Flevolandse Patiëntenfederatie graag zo

veel mogelijk patiëntenorganisaties en cliëntenorganisaties wil vertegenwoordigen op het
niveau van Flevoland en de zes gemeenten in Flevoland. Iedere Patiënten- en
Cliëntenorganisatie die in Flevoland actief is kan deelnemen aan de Flevolandse
Patiëntenfederatie via de Raad van Deelnemers. Tijdens het symposium leggen we graag uit
welke meerwaarde dit biedt en gaan we graag met u in gesprek over wat u belangrijk vindt.
Het wordt een hele boeiende middag voor iedereen die bezig is met het patiëntbelang in
Flevoland. We hopen dat u allemaal komt!
We zien u graag op woensdag 4 april
Met vriendelijke groet,
Martine Visser
voorzitter Flevolandse Patiëntenfederatie

