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De professional maakt het verschil

Het congresprogramma wordt dit jaar ingekleurd door Trimbos Instituut, KAMG, V&VN, 
Zorginstituut Nederland, NSPOH en de NPHF Federatie voor Gezondheid.

Parallelsessies & posterpresentaties
Uit de vele ingezonden abstracts zijn ook dit jaar weer elke dag twee inspirerende rondes met 
mondelinge presentaties en workshops/symposia samengesteld.

Avondprogramma
Op woensdagavond 12 april wordt voor alle congresgangers een avondprogramma 
georganiseerd in Zandvoort aan de Eem. Het informele programma biedt podium voor de 
prijsuitreikingen van de 7de ‘Meest invloedrijke persoon publieke gezondheid’, de ZonMw Parel 
én de V&W Prijs 2016. Uiteraard is gezorgd voor een heerlijk (tapas) buffet, inclusief drankjes.
Aanmelden voor het avondprogramma staat los van registratie voor het congres en kunt u 
tegelijkertijd doen op het aanmeldformulier.
 
Welkom in de Rijtuigenloods Amersfoort
Het Nederlands Congres Volksgezondheid 2017 vindt plaats op woensdag 12 en donderdag 
13 april 2017 in de Rijtuigenloods te Amersfoort. Heeft u zich nog niet aangemeld, doe dat dan 
nu via de congres app of via www.ncvgz.nl of. U vindt hier ook een uitgebreid programma van 
de twee congresdagen.

De professional
maakt het verschil
De noodzaak van investeren in gezondheid 

en preventie wordt steeds breder gedeeld en 

gedragen. Vrijwel alle adviesorganen van de 

overheid betogen dat op de oude voet voortgaan 

niet meer kan. Het roer moet radicaal om, en een 

paradigmaverschuiving is daarvoor aangewezen. 

 

De vraag die tijdens het congres centraal zal 

staan is: In welke richting en vooral hóe moeten 

professionals en hun beroepsgroepen zich 

ontwikkelen om blijvend van toegevoegde 

waarde te zijn in een zorgstelsel dat zich 

beweegt in de richting van ZZ via GG naar 

MM? Hoe kan de Nederlandse public health 

professional, in wisselwerking met professionals 

uit de domeinen zorg en welzijn alsmede 

andere relevante sectoren als onderwijs en 

het bedrijfsleven een betekenisvolle bijdrage 

leveren? En wat is daarvoor nodig? Tijdens het 

congres wordt ingegaan op hoe de toekomstige 

professional  op een andere en vernieuwende 

manier toegerust wordt voor de praktijk. 

Op de eerste dag focussen we op de 

professional zelf. Hoe willen zij werken en in 

de toekomst het verschil voor mensen maken, 

en hoe zouden hun beroepsorganisaties en 

werkgevers hen daarin kunnen faciliteren. 

De tweede dag focust zich op de bredere context, 

de juiste systeemprikkels. Wat kunnen politici, 

beleidsmakers, financiers, wetenschappers en 

andere maatschappelijke actoren concreet doen 

om professionals te verleiden de handschoen 

van innovatie op te pakken. De richting is 

wel duidelijk. Maar concrete actie, lef en 

samenwerking zijn nodig. Kan het NCVGZ 2017 

die actie agenderen? Het is wel onze ambitie. 

Komt u ons te helpen deze waar te maken? 

Wij zien u graag op 12 en 13 april in Amersfoort!

Thomas Plochg, directeur Stichting NCVGZ
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A 09.30  Plenaire opening en welkom - voorzitter van de Stichting NCVGZ

09.45  Opening door jonge charismatische professionals die het ánders willen. Toegezegd hebben:
  • Hanaâ Benjeddi, young Medical doctor & MSc Public Health Candidate
  • Sarah Maduro, Stafofficier Land Warfare Centre Trends & Concepts, GGZ Verpleegkundige 

10.00  Pitches door professionals die dagelijks het verschil maken - ter voorbereiding / keuze van 
verdiepende workshops

10.30  Koffiepauze

11.00  Verdiepende workshops over de volgende thema’s
  • Samenwerking ziekenhuis (SEH) en thuiszorg in zorg voor ouderen
   Met: Annemarie Valkema, wijkverpleegkundige Cordaan en Anita Koerts,
   transferverpleegkundige OLVG
  • Anders werken aan jeugdgezondheidszorg?
   Met: Annemieke Korver, GGD Regio Utrecht en Margreet Verdel, Zuidzorg, 
   beiden jeugdverpleegkundige, en Manon Penris, opleider NSPOH
  • Pionieren zonder beleid en randvoorwaarden in zorg voor vluchtelingen en asielzoekers
   Met: o.a. Henrike ter Horst, jeugdarts
  • Keer Diabetes type 2 Om: Leefstijl als medicijn
   Met: Maaike de Vries, directeur Keer Diabetes 2 Om en Tamara de Weijer, huisarts, TV dokter   

 en voorzitter vereniging Arts & Voeding
  • Burgerparticipatie in sociale wijkteams
   Met: Gerlien Telkamp, Carlien Jansen, Jonie Jongejans en (o.v.b.) Wietse Wierda, 
   leden DOEN-team
  • Professioneel leiderschap
   Met: Anja Schreier, arts M&G en MPH, Babette Rump, arts M&G en Cecile de Ruiter, arts M&G  

 en Janine Benjamins, arts M&G (opleiders NSPOH)

12.15  Lunchpauze – Inspiratiemarkt – Netwerktafels

13.15  1e ronde deelsessies

14.30  2e ronde deelsessies

15.45  Theepauze

16.10  Presentatie ‘Van professionele zelfregulering naar zelforganisatie’ 
  Introductie door prof. dr. Mirko Noordegraaf, gevolgd door een debat/paneldiscussie met:
  • Sonja Kersten, directeur V&VN
  • Lies Schilder, directeur BPSW
  • René Héman, voorzitter KNMG
  • José Manshanden, directeur Sociaal Domein Gemeente Utrecht
  • Ingrid Windmeijer, procesbegeleider transities Amstelring (o.v.b.)

17.15  Afsluiting 1e congresdag door de voorzitter van het NCVGZ

17.20  Borrel

17.30  Optioneel de 1e Parkloop Amersfoort

19.30  Avondprogramma in Zandvoort aan de Eem - Amersfoort
  Met: Prijsuitreiking Meest invloedrijke persoon in de publieke gezondheid 2016 
  door Jolande Sap, voorzitter NPHF Federatie voor Gezondheid, de V&W Prijs 
  door prof. dr. Ien van de Goor, voorzitter V&W en de ZonMw Parel. 

WOENSDAG 12 april 2017
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09.30   Opening en korte terugblik op de eerste congresdag - voorzitter van de Stichting NCVGZ

09.35  Korte terugblik op het avondprogramma met de winnaars van de prijzen

09.40  Feestelijke Quiz over 25 jaar VTV van het RIVM

10.00  Debat over de modernisering van beroepen en opleidingen in de zorgparagraaf van het 
 nieuwe regeerakkoord. Wat gaan we dóen in het licht van de adviezen Kaljouw en Kervezee? 
 Met de volgende panelleden:
  • Dirk Ruwaard, commissielid en voorzitter LP Sector overstijgende en patiëntgerichte zorg 
  • Fleur Imming, wethouder zorg, wonen en wijkvoorzieningen in Amersfoort
  • Paul van Maanen, namens kwartiermakers, voorzitter ROC Midden Nederland
  • Marijke Vos, voorzitter Sociaal Werk Nederland
  • Thomas Plochg, directeur NPHF Federatie voor Gezondheid

11.15  Koffiepauze

11.45  3e ronde deelsessies

13.00  Lunchpauze – Inspiratiemarkt – Netwerktafels

14.00  4e ronde deelsessies

15.15  Theepauze

15.55  Wilhelmina Rouwenhorstlezing 
  ‘Het digitale tijdperk: rol van e-Health en technologie bij zorg en welzijn’
  Katherina Martin Abello, Innovation Centre of Mental Health & Technology, Trimbos-Instituut

16.25  De jazzband van de publieke gezondheid  

16.55  Presentatie NCVGZ 2018

17.05  Afsluiting NCVGZ 2017 door voorzitter NCVGZ

17.10  Borrel
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1e RONDE 13.15-14.30

Symposia
1.1  Maatschappelijke Kosten Baten Analyse binnen de gezondheidszorg
 

Mondelinge presentaties
1.2  e-Health
1.3  Nieuwe gezondheidsprofessionals
1.4  Kijk op gezondheid
 

Workshops
1.5  Hoe werk je als professional integraal in de wijk?
1.6  Buurtsportcoach als bruggenbouwer tussen welzijn, zorg en beweegaanbod voor het bereiken 
 van lage SES doelgroepen
1.7  Samenwerken leuk? Hoe ga jij om met verschillende collega’s
1.8  De professional in succesvol wijkteam
1.9  Wat verwachten jongeren van professionals? Adviesvangers faciliteren groepen jongeren om dit 
 duidelijk te krijgen
1.10  De jeugdgezondheidszorg en haar professionals: leren van het verleden en samen naar de toekomst
1.11  Nieuwe mogelijkheden voor het monitoren van de publieke gezondheid
 Betekenis voor beroepsprofiel van onderzoekers
1.12  Mensenrechten in de verpleeghuiszorg
1.13  Eenvoudig communiceren is niet simpel! Hoe bereik ik laaggeletterden?
1.14  De rol van de public health professional onder de nieuwe Omgevingswet

WOENSDAG 6 april 2016WOENSDAG 12 april 2017  •  DEELSESSIES Uit de vele ingezonden abstracts heeft de abstract 
commissie ook dit jaar weer een selectie gemaakt 
op basis van kwaliteit en relevantie met extra 
aandacht voor presentaties binnen het congres-
thema. Een uitgebreide beschrijving met volledige 
titels en namen van de sprekers, vindt u terug op de 
site van het congres (www.ncvgz.nl), in de digitale 
congresfolder én via hyperlinks in de congres app – 
nog een reden om de app te gaan gebruiken!

Symposia
2.1  De verpleegkundige Maatschappij en Gezondheid openbare gezondheidszorg maakt het verschil
2.2  Grensverleggend opleiden: vier praktijkvoorbeelden
2.3  Samen leren: Professionalisering door verbinding van werkveld aan opleiding en onderzoek
2.4  Werken aan gezonde wijken 2.0
2.5  Professionals, moreel beraad en goede zorg; van moreel leren naar een rechtvaardige zorg voor iedereen
 

Workshops
2.6  Entertainment-Education in een veranderend media landschap
2.7  (titel volgt)
2.8  Participatief werken: ervaar hoe behoeften van de doelgroep als leidraad kunnen dienen voor   
 interventieontwikkeling
2.9  Wat zou er bovenaan de agenda van de arts van de toekomst moeten staan?
2.10  Publieke Positieve Gezondheid: in debat over de kritische noten
2.11  Een integrale en duurzame aanpak voor gezondheid statushouders
2.12  Elkaar versterken: Samenwerken aan wijkgerichte preventie vanuit de publieke gezondheid en de   
 huisartsenpraktijk
2.13  Meer mensen bereiken met preventie
2.14  (titel volgt)

2e RONDE 14.30-15.45
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Symposia
3.1  De rol en ervaring van professionals bij het uitvoeren van lokale interventies
3.2  Inspirerende Gezonde Scholen
3.3  De invloed van (positieve) leerervaringen op een gezonde leefstijl: lessen uit IkPas en Stoptober campagnes
 

Mondelinge presentaties
3.4  Cijfers over gezondheid, wat doen we ermee?
3.5  Sociaal netwerk en gezondheid
 

Workshops
3.6  De publieke gezondheid en het vitaliteitscontract
3.7  Spelen met positieve gezondheid, een serious game
3.8  Cubaanse aanpak preventie werkt; praktische voorbeelden voor Nederland
3.9  Gebiedsindicatoren gezondheidsachterstanden
3.10  Waar blijven de deelnemers? Bereiken en binden van kinderen met overgewicht en hun ouders
3.11  Doorleef de driehoek in de wijk
3.12  “De Toppers van GIDS”. De professional als drijvende kracht
3.13  Interdisciplinair samenwerken bij preventie van psychische problemen in de wijk
3.14  De gemeentepolis en preventie

DONDERDAG 13 april 2017  •  DEELSESSIES

Symposia
4.1  Experimenteren, reflecteren en leren in de domeinoverstijgende netwerken in ‘Alles is Gezondheid…’
4.2  Samenwerking op gebied van ruimtelijke inrichting en gezondheidsbevordering; van verkering naar 
 een duurzame relatie.
4.3  Wat gebeurt er als burgers en professionals bepalen welke zorg en ondersteuning wordt geleverd?
 

Mondelinge presentaties
4.4  Leefstijlbevordering
 

Workshops
4.5  Maakt de professional het verschil? We doen het samen!
4.6  Aan de slag met Gezonde Kinderopvang
4.7  SLAAP als nieuwe leefstijlfactor
4.8  ‘Ervaringsdeskundige of samenwerkingspartner?’ Samenwerken aan Eigen kracht en positieve 
 gezondheid bij kinderen in armoede.
4.9  De zorgvraag verandert: kennis ontwikkelen en delen over zorg en welzijn in de toekomst.
4.10  eHealth in uw organisatie? Toegankelijke digitale informatie voor laaggeletterden en mensen met 
 beperkte gezondheidsvaardigheden!
4.11  Uitdagingen voor de jeugdgezondheidszorg in het Sociaal Domein
4.12  Toekomstbestendige Gezondheidsbevordering
4.13  Gezonde Kidsmarketing: kansen voor publiek-private samenwerking
4.14  Actueel Thema (wordt tijdens congres bekend gemaakt)

3e RONDE 11.45-13.00

4e RONDE 14.00-15.15
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Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd bij:
l het Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde voor artsen 

voor arbeid en gezondheid, bedrijfsartsen en artsen 
voor maatschappij en gezondheid, werkzaam in de 
jeugdgezondheidszorg, algemene gezondheidszorg en 
medische milieukunde,

l V&VN kwaliteitsregister verpleegkundigen & verzorgenden,
l Registerplein (Kwaliteitskeurmerk voor sociaal 

professionals).

Naar verwachting zal deelname aan het gehele congres 
(2 dagen) 8-10 registratiepunten opleveren.
Voor de laatste informatie verwijzen wij naar www.ncvgz.nl.

Annulering / verhindering
Als u verhinderd bent en/of een vervanger wenst te sturen 
dan vragen wij u dit te melden bij het organisatiebureau; 
deCongresbalie, telefoonnummer 0162 - 432428 of 
per e-mail: info@decongresbalie.nl.
Bij annulering voor 1 april 2017 bent u geen 
annuleringskosten verschuldigd. Vanaf deze datum brengen 
wij de volledige kosten van uw inschrijving in rekening.

Voor meer inhoudelijke informatie verwijzen wij u naar 
www.ncvgz.nl. of e-mail info@ncvgz.nl.

Gratis congres app
Wat is tegenwoordig een congres zonder app?! Scan 
de QR code op deze uitnodiging of zoek in de app store 
onder ‘NCVGZ’. Altijd alle relevantie informatie (locatie, 
programma, sprekers) én meer (tweets en discussies, 
links naar alle abstracts!) vindt u terug 
op deze app. Download ‘m én maak 
er gebruik van!

Twitter mee!
Het Twitter account is weer actief: @ncvgz, 
of praat mee #ncvgz2017. 
Volg de laatste tweets en twitter zelf mee! 
De tweets zijn onder meer ook op de app te lezen.

Posters
Er worden 25 posterpresentaties verwacht en u kunt 
meestemmen welke de beste is! Auteurs  zijn op minimaal 
één dag tijdens de lunchpauze aanwezig om uitleg te geven 
en uw vragen te beantwoorden.

Datum / plaats
Woensdag 12 en donderdag 13 april 2017 in de 
Rijtuigenloods Amersfoort – Piet Mondriaanplein 16.

Bereikbaarheid / parkeren
De Rijtuigenloods is uitstekend te bereiken met het 
openbaar vervoer (loopafstand CS Amersfoort) en beschikt 
ook over honderden gratis parkeerplaatsen. 

Deelnamekosten / betaling
Deelname aan het congres kost € 225,- per dag. Studenten 
krijgen 50% korting (kopie collegekaart toezenden). 
De kosten voor het avondprogramma bedragen € 40,- 
incl. buffet en drinks.  Tegelijk met de bevestiging van uw 
inschrijving, ontvangt u een factuur. 

Doelgroep
Het congres is voor beleidsmedewerkers, bestuurders, 
onderzoekers, uitvoerders, zorgverzekeraars en alle 
anderen die werkzaam zijn op of interesse hebben in het 
brede werkterrein van de Volksgezondheid (Public 
& Occupational Health/ Openbare Gezondheidszorg).

PRAKTISCHE INFORMATIE

U kunt zich online registreren via 
www.ncvgz.nl 
Pers kan zich aanmelden via de 
congresorganisatie.

INSCHRIJVING

Het NCVGZ 2017 is een initiatief van en/of wordt mogelijk gemaakt door:

Informatie en organisatie
Voor praktische informatie kunt u
contact opnemen met:
deCongresbalie
Bredaseweg 108a
4902 NS Oosterhout
E info@decongresbalie.nl
T 0162 - 432 428

Voor overige informatie
NPHF Federatie voor Gezondheid
p/a NIVEL
Postbus 156
3500 BN Utrecht
E info@ncvgz.nl
T 030 - 2729851
Voor actuele informatie over het programma www.ncvgz.nl


