
 
 

 
 

    	  

Ronde	  tafelgesprek:	  
MRSA	  en	  professionals	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Weet	  u	  wat	  MRSA	  is	  en	  welke	  invloed	  dit	  kan	  hebben?	  Weet	  u	  wat	  u	  van	  professionals	  zoals	  
artsen	  en	  verpleegkundigen	  en	  dergelijke	  	  mag	  verwachten?	  Wat	  verwacht	  u	  van	  hen	  in	  de	  
omgang	  met	  u?	  Misschien	  wilt	  u	  wel	  weten	  wat	  u	  er	  zelf	  mee	  kunt.	  
Als	  u	  geïnteresseerd	  bent	  in	  dit	  onderwerp	  en	  u	  wilt	  hierover	  meepraten	  en	  uw	  mening	  
geven	  dan	  bent	  u	  van	  harte	  welkom	  op	  deze	  bijeenkomst!	  
	  	  
Waarom?	  
Burgers	  en	  patiënten	  worden	  steeds	  mobieler	  en	  gaan	  in	  een	  aantal	  gevallen	  bewust	  naar	  
het	  buurland	  voor	  zorg.	  Op	  deze	  ontwikkelingen	  anticiperen	  ook	  steeds	  meer	  
zorginstellingen.	  Er	  zijn	  ziekenhuizen	  die	  al	  intensief	  samenwerken,	  er	  wordt	  gezamenlijk	  
gebruik	  gemaakt	  van	  traumacentra	  en	  traumahelikopters.	  Maar	  de	  vraag	  rijst	  dan:	  kan	  dat	  
allemaal	  wel	  zonder	  dat	  dit	  de	  veiligheid	  van	  de	  patiënt	  in	  gevaar	  brengt?	  Daar	  willen	  wij	  
vanuit	  de	  optiek	  van	  de	  burger	  en	  de	  patiënt	  graag	  een	  antwoord	  op	  geven.	  Maar	  daar	  
hebben	  wij	  u	  bij	  nodig!	  
	  
Doel	  van	  de	  dag:	  
Samen	  met	  u	  willen	  we	  aan	  het	  einde	  van	  de	  dag	  een	  aantal	  zaken	  duidelijk	  hebben	  
namelijk:	  

-‐ Hoe	  gaat	  een	  professional	  zoals	  een	  arts	  of	  verpleegkundige	  met	  mij	  om?	  
-‐ Wat	  verwacht	  ik	  van	  een	  professional?	  
-‐ Wat	  mag	  een	  professional	  van	  mij	  verwachten?	  
-‐ Wat	  moet	  er	  in	  de	  opleiding	  van	  professionals	  in	  acht	  genomen	  worden?	  
-‐ Wat	  is	  mijn	  relatie	  met	  een	  professional?	  Vertrouw	  ik	  hem	  bijvoorbeeld	  voldoende	  

om	  hem	  de	  vraag	  te	  stellen	  of	  hij/zij	  zijn/haar	  handen	  heeft	  gewassen?	  	  
	  
	  

 



 
 

 
 

Wanneer?	  
Datum:	  vrijdag	  25	  mei	  2012	  
Tijd:	  09.30	  –	  16.30	  uur	  
	  
Waar?	  
Locatie:	  Hotel	  van	  der	  Valk	  
Adres:	  Nijverheidsweg	  34,	  6227	  AL	  Maastricht	  	  
Routebeschrijving:	  http://www.hotelvandervalkmaastricht.nl/nl/route/routebescrhijving	  	  
Gastheer	  NL:	  Martien	  Overkemping	  EPECS	  
Gastvrouw	  DE:	  Brigitte	  van	  der	  Zanden	  EPECS	  
Gastheer	  FR:	  Peter	  Corsius	  EPECS	  
	  
Programma:	  
	  
09.30-10.00	  uur	   	   Ontvangst	  met	  koffie	  en	  thee	  
	  
10.00-12.00	  	  uur	   Werkgroepsessie	  onderverdeeld	  in	  taal:	  Nederlands	  /	  Duits	  /	  

Frans	  
	  
12.00-13.00	  uur	   	   Lunch	  
	  
13.00-15.00	  uur	  	   	   Samenbrengen	  kennis	  ochtend	  
	  
15.00-15.15	  uur	  	   	   Pauze	  
	  
15.15-16.15	  uur	  	   	   Tot	  overeenstemming	  komen	  tekst	  flyer	  
	  
16.30-17.00	  uur	   	   Gesprek	  met	  pers	  (Optioneel)	  
	  
Deelname	  en	  kosten:	  
Per	  land	  (Duitsland,	  Nederland,	  België)	  kunnen	  er	  maximaal	  12	  personen	  (op	  volgorde	  van	  
aanmelding)	  aan	  de	  ronde	  tafel	  deelnemen.	  
Er	  zijn	  voor	  u	  aan	  deze	  dag	  geen	  kosten	  verbonden.	  	  
	  
Aanmelden:	  
Wilt	  u	  zich	  voor	  15	  mei	  aanmelden	  via	  info@epecs.eu	  .	  Dit	  onder	  vermelding	  van	  u	  naam,	  
telefoonnummer	  en	  woonplaats.	  
Voor	  vragen	  kunt	  u	  terecht	  bij	  mevrouw	  van	  der	  Zanden,	  info@epecs.eu	  ,	  0031	  (0)6	  -
36062039.	  
	  
Dit	  programma	  maakt	  deel	  uit	  van	  een	  groot	  grensoverschrijdend	  project,	  eurSafety	  
Healthnet,	  waarbij	  vele	  partijen	  m.b.t.	  grensoverschrijdende	  gezondheidszorg	  betrokken	  
zijn.	  
	  
	  

	  


