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Rijtuigenloods Amersfoort

De professional maakt het verschil
De rol van professionals in de publieke gezondheid, sociaal domein en zorg verandert
zichtbaar. De opkomst van multimorbiditeit en multiproblematiek, weerbarstige gezondheidsachterstanden, nieuwe technologie en kennis alsmede de hoge zorgkosten maken
dat professionals zich bezinnen en nieuwe wegen in slaan. Overal in het land wordt er
geëxperimenteerd met nieuwe manieren van werken en het opdoen van nieuwe expertise.
De commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen van Zorginstituut Nederland
onderkent deze beweging en heeft hier met haar eerste advies Naar nieuwe zorg en
zorgberoepen: de contouren (april 2015) richting en inhoud aan gegeven. De commissie
heeft in het tweede advies Anders kijken, anders leren, anders doen: grensoverstijgend
leren en opleiden in zorg en welzijn in het digitale tijdperk (nov 2016) uitgewerkt wat dat
betekent voor de toerusting van burgers en (toekomstige) professionals.
Het Nederlands Congres Volksgezondheid wil in 2017 graag het platform zijn om
kennis te delen en uit te wisselen, te inspireren en te verbinden. Het public health
perspectief kan een belangrijke toegevoegde waarde hebben in die modernisering
van de beroepen, omdat preventie en gezondheidsbevordering als belangrijke
uitgangspunten voor die nieuwe professionele expertise kunnen worden gezien.
In 2017 zullen Trimbos, KAMG, V&VN, Zorginstituut Nederland, NSPOH en de NPHF
Federatie voor Gezondheid het congresthema inkleuren.

Lever uw bijdrage!

Wij nodigen u van harte uit een inhoudelijke bijdrage te leveren aan het congres in één
van de deelsessies tijdens het congres. Een deelsessie is er op gericht deelnemers te
inspireren en de dialoog op gang te brengen. Ingezonden abstracts mogen zeker
breed zijn, deze hoeven dus niet per se aan te sluiten op het congresthema. Wel zullen
presentaties die inhoudelijk aansluiten op het congresthema enige prioriteit krijgen in
de selectieprocedure.

Samenvattingen (abstracts)

Er zijn verschillende mogelijkheden om uw bijdrage te leveren. De organisatie ziet
graag samenvattingen tegemoet voor presentaties, posters, workshops en symposia
gericht op beleid, onderzoek en praktijk. Een interactieve werkvorm wordt zeer op prijs
gesteld, evenals de inbreng van inspirerende en vernieuwende ideeën. Een selectie
vindt plaats op basis van de samenvattingen (zie online instructie).

Praktische informatie

Volg ons op
twitter@ncvgz
of praat mee
#ncvgz2017

•
•
•
•
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Samenvattingen kunnen alleen online worden ingediend via www.ncvgz.nl.
Een symposium heeft een algemene inleiding, omvat 3 à 4 presentaties en discussie.
Alle samenvattingen dienen uiterlijk 1 december 2016 om 12.00 uur te zijn ontvangen.
Vóór 1 maart 2017 ontvangt u bericht over acceptatie.
Bij acceptatie van een samenvatting vindt géén vrijstelling van inschrijfgeld plaats.
Met andere woorden: degenen die een presentatie verzorgen op het congres zijn de
reguliere deelnamekosten verschuldigd.

Belangrijk te weten: geaccepteerde samenvattingen worden uitsluitend online in het
aprilnummer van het Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen (TSG) gepubliceerd,
maar niet redactioneel gecontroleerd op eventuele taalfouten, et cetera.

Meer weten?

Informatie over het programma, de deelnemende organisaties en de procedure voor
aanmelding en het indienen van samenvattingen is te vinden op www.ncvgz.nl.

Het Nederlands
Congres Volksgezondheid is een
platform voor het
uitwisselen van
vernieuwende kennis en ideeën in de
volksgezondheid
voor professionals
in onderwijs, beleid, onderzoek en
praktijk. Jaarlijks
wordt er een ander
thema gekozen.

