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Wat een dag! Wij kijken terug op een symposium vol bijzondere verhalen,
reflecties en inspiratie over waanzin en waanzinnige ervaringen in de zorg.
Geïnspireerd delen wij graag onze nieuwe inzichten over compassie,
vakmanschap en vitaliteit. Wat neemt u mee? Wij horen graag van u!
Door andere ogen zie je meer
Vanuit het patiënt perspectief herinnerde Marielle
den Engelsman ons aan het belang van compassie
en aandacht voor de mens achter de patiënt.
Mimic liet ons de kracht van muziek ervaren in het
creëren van waanzinnige ervaringen voor de
patiënt. Een prikkelend voorbeeld van het
onderzoeken van nieuwe en aanvullende manieren
om goede zorg te leveren.
De trekking van de loterij van Marielle's boek
gebeurde onder toeziend oog van Rosa Bogerd, Kiki
Lombarts en Sander Corssmit. Wij feliciteren de
gelukkige winnaars!

Het Waanzinnige Interview
Karen Kruijthof bevroeg Maarten Debets en Iris
Jansen over hun onderzoek naar patiëntenzorg en
de opleiding van specialisten.
'It takes a village to raise a resident'
Iris Jansen besprak het belang van een
ondersteunend opleidingsklimaat, en benadrukte
dat artsen, verpleegkundigen en patiënten
allemaal een rol spelen in de ontwikkeling van de
aios.

Hoe ziet de toekomst van zorg
eruit?

'Laten we de koe bij de horens vatten'
Maarten Debets sprak over de aanpak van vitaliteit
van artsen, en pleitte voor het verschuiven van
gestapelde gezondheids- en vitaliteitsinterventies
naar het creëren van een integrale aanpak met
aandacht voor individuele weerbaarheid én
aanpassing van de cultuur binnen een organisatie.

Mark Schippers nams ons mee langs trends voor de
medische wereld. In vogelvlucht zagen wij hoe
samenredzaamheid, feminisering, flexibilisering,
circulariteit, robotisering en polarisering
belangrijke dynamieken en ontwikkelingen zijn
voor de toekomst van zorg.
'De beste manier om de toekomst te voorspellen is
door hem zelf te creëren'

Are you Agile?
Prof. dr. Yvonne Steinert nam ons mee in waarom
we weerstand voelen bij verandering, hoe een
fixed of growth mindset bepaalt hoe we omgaan
met verandering, en het belang van goed
leiderschap in veranderingsprocessen.
'We can only learn from experience if we
recognize events as opportunities for learning'

Aan de slag met kennisuitwisseling
Na de inspirerende voordrachten volgden
interactieve sessies waarin deelnemers praktisch
aan de slag gingen rondom de thema’s vitaliteit,
vakmanschap en compassie.
Wat zijn de volgende stappen voor het maken van
een goede opleiding voor aios? Hoe komen we tot
een integrale vitaliteitsaanpak? Compassievolle
zorg, wat is het en hoe doe je dat? Hoe spelen we
in op trends in de samenleving? Hoe behouden we
Zin in Zorg voor de nieuwe generatie dokters? Wij
danken de organisatoren van de workshops, en de
deelnemers voor hun inspirerende bijdragen aan
deze relevante vragen.

Ze deelde haar expertise over het belang van
wendbaarheid, en hoe ieder aan zijn eigen
wendbaarheid kan werken.

Aan het werk met vitaliteit?
Wij bedanken Eric van Velzen voor het presenteren
van de instrumenten van Perito. Wilt u zelf aan de
slag? Misschien is onze VITA-tool een goede start voor
een waardevol gesprek over vitaliteit.
Voor meer informatie over de onderzoeksgroep, én
om op de hoogte te blijven van toekomstige
evenementen, kijk op de website!
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