Uitnodiging
Landelijke Huisartsen Vereniging

Uitnodiging Wagro-café Bunnik, woensdag 08 oktober 2014

Onderwerp: Nieuwe ontwikkelingen en trends in de huisartsenzorg; wat gaat er veranderen per 2015 en wat voor
gevolgen heeft dat voor mijn werkzaamheden als huisarts?
Tijdens de workshop krijg je uitleg over de nieuwe ontwikkelingen in de gezondheidszorg die per januari 2015 gaan
aanvangen en die een grote invloed zullen uitoefenen op de huisartsenzorg. Het doel van de nascholing is om meer inzicht te
krijgen in de organisatie van de gezondheidszorg in Nederland en met name te kijken naar de positie van de eerste lijn.
De nadruk ligt zo veel mogelijk op praktische vragen van de deelnemers. Vragen als:









Waar staat de huisartsenzorg nu?
Wat gaat er veranderen?
Hoe is het zo gekomen?
Waar moet ik rekening mee houden als ik (in de toekomst) een praktijk wil voeren?
Waar liggen de kansen?
Wat kan een bedreiging vormen?
Hoe houd ik mijn plaats als huisarts goed in de gaten?

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met de WAGRO Midden Nederland. Het is met name gericht op nietgevestigde huisartsen, maar iedereen is van harte welkom!
Datum en tijdstip
Woensdag 08 oktober 2014
18.45 - 21.30 uur
Locatie
Locatie 78
Burg.van der Weijerstraat 78
3981 EK Bunnik
Programma
18.45 warme maaltijd
19:30 WAGRO
19.45 start nascholing, pauze halverwege
21:30 borrel
Spreker
Joop Raams, huisarts te Amersfoort en Bestuurslid bij de Landelijke organisatie voor Ketenzorg.
Accreditatie
2 punten

Kosten
Huisartsen LHV-lid € 35,Aios € 25,Huisartsen niet LHV-lid € 45,Dit bedrag is inclusief warme maaltijd en drankjes. Als je niet komt eten, wil je dit dan aangeven bij de aanmelding, vanwege
de bestelling van de warme maaltijden. Ook graag aangeven als je vegetarisch wenst te eten.
Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met academie@lhv.nl of (030) 282 37 41.

Aanmelden

Met vriendelijke groet,
Namens
WAGRO Midden-Nederland

