UITNODIGING 12 OKTOBER 2022
JUBILEUMCONGRES TOPGGz

Ter ere van het 15-jarig bestaan, nodigt de Stichting Topklinische GGz je van harte uit voor een
jubileumcongres op 12 oktober met als thema: 15 jaar TOPGGz; netwerk van experts in complexe
zorg. Een feestelijk en inspirerend evenement voor professionals, beleidsmakers, bestuurders en
patiëntvertegenwoordigers in de ggz.
		
		PROGRAMMA
Bij een jubileumcongres mag zowel een schets van het historisch perspectief van TOPGGz als een blik
op de toekomst niet ontbreken. Dagvoorzitter Werner Brouwer (voorzitter Stichting Topklinische GGz)
opent hier dan ook mee.
Kopstukken van belangrijke samenwerkingspartners van TOPGGz, waaronder Ronnie van Diemen
(directeur-generaal curatieve zorg, ministerie van VWS), Marjan ter Avest (bestuurder van MIND)
en Rieneke de Wit (bestuurder van Centrum voor Consultatie en Expertise) geven aan wat vanuit
hun perspectief de meerwaarde van TOPGGz is voor patiënten met complexe zorgvragen en wat de
aanbevelingen zijn voor de toekomst.
Vooraanstaande professionals van verschillende TOPGGz-afdelingen presenteren hoe zij samen
werken aan het verbeteren van de zorg voor patiënten met complexe zorgvragen. De aansluitende
paneldiscussie met hen geeft verdieping in de toegevoegde waarde van de samenwerking in diverse
netwerken.
Afsluitend zal Ruth Peetoom reflecteren op wat 15 jaar TOPGGz tot nu toe heeft betekend voor de
sector en blikt vooruit op wat TOPGGz nog te doen staat.
De professionele kijk op zaken wordt tijdens dit programma uiteraard gelardeerd met het perspectief
van de patiënt én hun naasten.
Rode draad van het jubileumcongres vormt een informatiemarkt. Samenwerken is ook hier het adagium
en via een ‘meet & greet’ biedt de markt je op verschillende momenten de gelegenheid kennis te
maken met de TOPGGz-afdelingen en je persoonlijke vragen te stellen.
Ter afsluiting heffen we samen het glas op 15 jaar TOPGGz tijdens een feestelijke borrel.
Nieuwsgierig geworden? Je bent van harte welkom! Bekijk het volledige programma en meld je aan.

		
		
WAAR EN WANNEER
Woensdag 12 oktober van 12.45 uur tot 18.00 uur
Flint Theater, Evenementen & Congressen
Coninckstraat 60
3811 WK AMERSFOORT
Route en parkeren

		
		KOSTEN
Deelname aan het jubileumcongres van TOPGGz op 12 oktober 2022 is kosteloos, we nodigen je graag
uit als onze gast. Echter, de organisatie van het congres brengt hoge kosten met zich mee. Daarom
doen we een beroep op tijdige annulering of het sturen van een vervangende deelnemer, indien je
onverhoopt niet kunt deelnemen aan het congres.
Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd bij de beroepsverenigingen van de NVvP, FGzPt en Verpleegkundig
Specialisten.
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#15JAARTOPGGz

