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Therapeuticumdag 2018
Op zaterdag 24 maart door de NVAZ een Therapeuticumdag georganiseerd. Voor deze dag zal het
onderwerp zal onder andere Positieve Gezondheidszorg een belangrijk onderwerp zijn. Alle
medewerkers en betrokken bestuursleden van de Therapeutica zijn hiervoor van harte uitgenodigd.
Deze bijeenkomst is ook toegankelijk voor therapeutica die niet lid zijn van de NVAZ.
Datum:

Zaterdag 24 maart 2018

Locatie:

Helicongebouw, Socrateslaan 22a 3707 GL Zeist

12.30:

Inloop met lunch (graag uiterlijk 16 maart via secretariaat@nvaz.nl doorgeven of je
hiervan gebruik wilt maken)

13.15:

Start Programma

Programma:
13.15. Welkomstwoord door Peter Staal ( NVAZ ) en korte presentatie van gastheer
Gezondheidscentrum Widar door Christine Huntjes
13.30. Positieve Gezondheid, wat is dat? door Guus de Bie, antroposofisch arts, docent en
onderzoeker
Op grond van het door Machteld Huber geïntroduceerde concept van gezondheid: 'Gezondheid is het
vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke,
emotionele en sociale uitdagingen van het leven' werd Positieve Gezondheid ontwikkeld als een
instrument om een praktische bijdrage te leveren aan het bevorderen van gezondheid. In de vorm van
een 'Spinnenweb' kunnen zorgvragers en zorgverleners zich oriënteren over iemands gezondheid.
Positieve Gezondheid maakt onderscheid in 6 dimensies van gezondheid, namelijk lichaamsfuncties,
mentale functies- en beleving, de spiritueel/existentiële dimensie, kwaliteit van leven, sociaal
maatschappelijke participatie en dagelijks functioneren. Op grond daarvan dan de hulpzoekende mens
zelf keuzes maken langs welke wegen de eigen gezondheid bevordert kan worden, hetzij op eigen
kracht, hetzij bijgestaan door zorgverleners.
Positieve Gezondheid vind breed weerklank binnen het gehele veld van de gezondheidszorg.
14.00. Theepauze en socializen
14.15 . Workshops ( eerste ronde ): in deze workshops ( zie hieronder ) willen we graag ruimte bieden
om ervaringen te delen met: voorkeur met arts samen
15.00. Wisselen workshops ( tweede ronde )
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15.45 Plenaire afsluiting. Wat nemen we mee naar een volgende keer?
16.30: Afsluiting
De workshops zijn:
1. Project ‘hotspotters’: positieve gezondheid voor patiënten met zeer hoge zorgconsumptie, door
Marco Ephraïm, huisarts, kaderarts beleid en beheer
In deze workshop maak je op interactieve wijze kennis met de volgende thema’s die in de eerstelijnszorg
steeds belangrijker worden en waarbij je als therapeuticumteam een vooruitlopende rol kunt spelen.
Wie zijn ‘hotspotters’( grootgebruikers van zorg ), hoe breng je in kaart wie dat in jouw
praktijk/therapeuticum zijn? Wat kun je hierbij eenvoudig met ‘Populatie Health Management’ doen?
En het belangrijkste: wat kun je als therapeuticum voor ze betekenen? Dus hoe kun je ze benaderen,
hoe breng je hun gezondheidssituatie in kaart en hoe kun je hun werkelijk helpen?
Het project in Zoetermeer loopt nu een jaar en het ziet ernaar uit dat de ca. 30 deelnemende patiënten
(uit 3 antroposofische praktijken en 1 reguliere) er baat bij hebben doordat ze:
Deze ‘Triple Aim’ benadering spreekt beleidsmakers en zorgverzekeraars natuurlijk aan.
2. De ondernemende therapeut, door Maartje van Wees, euritmist, gastdocent HS Leiden en
ondernemer
Nieuwe ontwikkelingen in de gezondheidszorg volgen elkaar snel op en het aanbod aan reguliere
therapie en trainingen groeit. Tegelijkertijd zijn antroposofisch therapeuten niet meer als
vanzelfsprekend ingebed in een Therapeuticum. Het wordt steeds belangrijker om eigen wegen te
vinden om bekendheid te geven aan de antroposofische therapieën, zodat de ingang niet meer alleen
via de artsen hoeft te gaan.
Maar hoe doe je dat? Hoe sluit je aan bij ‘wat er leeft’, zonder de identiteit van je vak tekort te doen?
Hoe benut je mogelijkheden die zich aandienen? Wat vraagt het van jou als therapeut en wat vraagt
het van jou als mens?
Hierover gaan we in gesprek; onder het motto:
Dromen, durven, doen!
3. Profilering AG, door Peter Staal, antroposofisch huisarts en lid bestuur NVAZ
Het gaat goed met vrije scholen , B.D-landbouw en de Triodosbank, maar niet met de antroposofische
zorg. Vanuit patiënten is wel mogelijk belangstelling , maar niet vanuit de (zorg) professionals. Om het
tij te keren heeft de Antroposofisch medische beweging een reclamebureau in de arm genomen. In deze
workshops delen we voorzichtig de eerste resultaten en gaan we zelf aan de slag met hoe wij ons willen
profileren.
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4. Wat kun je van klachten leren, door Gels Versteegh, jurist en landelijke klachtenfunctionaris en
John Benjamin, coördinator NVAZ
Na ruim een jaar WKKGZ ( Wet Kwaliteit Klacht Geschil Zorgaanbieders ) zijn er de eerste ervaringen
opgedaan et klachten. In deze workshop willen we puttend uit deze ervaringen, inzicht geven in hoe
klachten kunnen ontstaan en op welke wijze deze tot een goede oplossing gebracht kunnen worden.
Daarnaast biedt het behandelen van deze ( geanonimiseerde ) casuïstiek de gelegenheid om de werking
van de nieuwe wet beter te leren kennen en de rollen en verantwoordelijkheden hierin.
Wij hopen op deze dag deelnemers vanuit de verschillende Therapeutica te mogen begroeten,
Namens de NVAZ,
Ted van Schie, Peter Staal, Wietse de Lege, Ghiti Brinkman, AnnaMaria van Keulen en John Benjamin,
Nadere informatie
Adres: Helicongebouw, Socrateslaan 22a 3707 GL Zeist (gelegen rechts achter de Stichtse Vrije School)
Aanmelden: I.v.m. catering graag voor 16 maart opgeven bij het secretariaat NVAZ, via mailadres
secretariaat@nvaz.nl . Graag aantal/na(a)m(en) deelnemers vermelden en aangeven welke twee
workshops je voorkeur hebben.
Kosten: De kosten betreffen organisatiekosten en zijn inclusief biologische maaltijd.
Betaling: Graag 30 euro per persoon overmaken naar NVAZ rekeningnummer: NL24TRIO 0212193120
onder vermelding van: naam deelnemer(s) en naam Therapeuticum.
Accreditatie: Deze bijeenkomst is voor leden van de beroepsverenigingen die lid zijn van de NVAZ
geaccrediteerd, deelname levert 3 uur op.
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