
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thema’s werksessies  
Ø Aan de slag! Tijdens de werkconferentie kunt u deelnemen aan een van de zes werksessies. 

U kunt uw keuze doorgeven tijdens de ontvangst in het atrium vanaf 8.30 uur.  
 

 

 Thema werksessie Inhoud Betrokken deskundigen 
1 De dubbelingen uit de 

keten 
Hoe kunnen we de keten stroomlijnen en de 
beschikbare deskundigheid optimaal inzetten? Juist 
ook ’s avonds, ’s nachts en in het weekend? Met 
aandacht voor: de mogelijkheden om 
(gespecialiseerde) zorgverleners efficiënter in te 
zetten en plannen voor één zorgloket 24/7. 

Jaap te Velde, namens het 
Acute Zorgnetwerk Noord 
Nederland en Bert Benthem, 
directeur-bestuurder 
Ambulancezorg Groningen  

2 Soepel uit het 
ziekenhuis 

Hoe kunnen we de (vervolg)zorg nog beter 
afstemmen op wat ouderen echt nodig hebben? Met 
aandacht voor ervaren knelpunten rond ontslag uit 
het ziekenhuis en veelbelovende verbeterinitiatieven. 

Marleen Keizer, team 
geriatrie Martini ziekenhuis 
en Martine van Zwieten, 
adviseur Zorgbeleid en 
Innovatie TSN Thuiszorg 

3 Samenhang in zorg en 
ondersteuning voor 
kwetsbare ouderen 

Hoe kunnen we de zorg voor zelfstandig wonende 
ouderen integraal organiseren, in aansluiting op hun 
zorgbehoefte? Met aandacht voor integrale zorg, het 
in beeld krijgen van kwetsbare ouderen en 
casemanagement. 

dr. Klaske Wynia, 
onderzoeker Integrated Care 
UMCG en RvT-lid Stichting 
Ouderenvoorzieningen en 
Jolianne Hellemans, Hoofd 
Advies en Beleid Publieke 
Gezondheid GGD Groningen 

4 Overbruggen van de 
kloof bij de toegang 
tot zorg 

Hoe kunnen we de toegang tot zorg verbeteren, in 
het bijzonder voor mensen met lage 
gezondheidsvaardigheden? Met aandacht voor: 
ervaringen met toegang tot zorg en de impact van de 
zorgkloof. 

dr. Jochen Mierau, Aletta 
Jacobs School of Public 
Health en Marise Kaper, 
onderzoeker Sociaal 
Planbureau Groningen 

5 Langer vitaal en 
positief gezond 

Hoe blijven ouderen langer vitaal en positief gezond? 
Wie heeft welke verantwoordelijkheid? Met aandacht 
voor: positieve gezondheid als aanknopingspunt, de 
invloed van de (fysieke) omgeving en de rol van 
gemeenten, corporaties, (toekomstige) ouderen. 

dr. Fons van der Lucht, 
socioloog RIVM en lector 
Hanzehogeschool Groningen 
en Annegreet Wubs, 
adviseur Publieke 
Gezondheid GGD Groningen 

6 Reguliere zorg en 
nieuwe initiatieven 
hand in hand 

Hoe kunnen reguliere zorgaanbieders en 
bewonersinitiatieven samen optrekken in het behoud 
van goede zorg? Met speciale aandacht voor de 
toekomst van de ouderenzorg in het krimp-
/aardbevingsgebied. 

Jannie Nijlunsing, bestuurder 
De Hoven en Yke Toepoel, 
voorzitter dorpscoöperatie 
Middelsoam. 

Werkconferentie  

Groninger ouderenzorg: kracht in de keten 
22 november 2018  09.00 – 13.00 uur, Provinciehuis Groningen 


