
HET Event voor jou als paramedicus+ 

 

Beste paramedicus+, 

Als vervolg op de landelijk programma organisatiegraad paramedische zorg, organiseren 
we in onze regio 
                                   

Tijdens dit event dat gehouden wordt in Ten Boer, ontmoet je jouw collega's uit het 
werkveld en andere paramedici uit jouw omgeving. Samen kunnen jullie luisteren naar 
een boeiende spreker uit het veld, een inspirerende omdenk-clinic en heb je de optie om 
een korte video op te nemen onder begeleiding van een professional waarin je je 
specialisme presenteert, bijvoorbeeld voor op je eigen website.   

Ook is er de mogelijkheid om jouw mening te geven over de toekomstige richting van de 
paramedische zorg in Groningen.  
 
Doel van dit event? Het kennen van je collega’s en versterken van de samenwerking 
tussen de paramedici in je eigen regio. 
Hoe? Op een ontspannen, leerzame, leuke manier tijdens een inspirerende avond. 
Voor wie? Diëtisten, fysiotherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten, 
oefentherapeuten Mensendieck, huidtherapeuten en ook verloskundigen en psychologen.  

Alle paramedici van regio Groningen en kop van Drenthe zijn van harte welkom. Dus ook 
van harte welkom als je praktijkhouder in loondienst bent, net of bijna afgestudeerd of 
nog een baan zoekt.  

Wanneer? Op 16 maart 2023 van 17.00 - 21.00 uur 
Waar? in het Buurhoes in Ten Boer, Gaykingastraat 17, 9791 CE in Ten Boer.  
De locatie is met de auto en met het openbaar vervoer goed bereikbaar. 
Programma? Zie volgende pagina 
Accreditatie? Is voor dit evenement aangevraagd. Kosten: € 9,95 pp.  
 
Geef je uiterlijk op 15 februari 2023 via de nascholingsagenda op. Klik hier  
www.Zorgadviesgroningen.nl/nascholingen  
 
Wil je een presentatie-video laten maken? Geef dit uiterlijk 15 februari door via 
Secretariaat@zorgadviesgroningen.nl. Er is een maximum aan 
opnamemogelijkheid.   
 
Je wordt van harte uitgenodigd dit bericht onder je collega-paramedici te 
verspreiden.  

 



Programma 16 maart 2023 HET EVENT voor PARAMEDICI  

HET EVENT voor jou als paramedicus+! 

 
 
17.00 Ontvangst met soep en een broodje.  
17.45 Sharon Wennink  “Multidisciplinair CVA zorg”, een inspirerend reisverhaal naar 
multidisciplinaire CVA zorg.   

Sharon neemt jullie mee op haar reis om multidisciplinaire zorg goed te organiseren. In 
dit geval voor CVA-patiënten. Welke samenwerkingsstappen verliepen soepel en wat 
kostte meer energie? Welk resultaat staat er nu? 

18.05 Ronde 1: “Mijn multidisciplinaire regio”.  
Leer je paramedische collega’s in jouw gemeente kennen. Wie ken je al wie ken je nog 
niet? Wat kunnen jullie voor elkaar en voor de patiënt betekenen. Dit kan aan de hand 
van verschillende multidisciplinaire patiënt casussen of in gesprek met elkaar. 

18.30 Ronde 2. “Patiënten casus”. 
Per patiëntgroep/populatie of ziektebeeld bespreek je met collega's uit de hele provincie 
wat je voor de patiënt kan doen. Vind hier aanvulling op je eigen behandeling en 
collega's om mee te sparren. 

Pauze 

20:10 De Omdenk show.    
Kort, krachtig, intelligent én leuk!  We zijn goed in het bedenken waarom iets niet kan. 
Laat je inspireren waarom iets wel kan.  

Omdenken is een manier van denken en doen, waarmee je van een probleem een 
mogelijkheid maakt. Hierbij kijk je naar de werkelijkheid zoals die is en onderzoek je wat 
je daarmee zou kunnen doen. Denk het om en ga het doen! 

Meer informatie over Omdenken, klik hier. 
 
21:00 Onder het genot van een hapje en een drankje sluiten we de avond af.   
 
 


