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Nieuwsbrief december 2018

Bijeenkomst januari 2019
Op donderdag 17 januari is de volgende plenaire Linnean-bijeenkomst. Wij
stuurden u eerder al een save the date. Nu is ook de locatie en het
conceptprogramma bekend.
Locatie
La Vie Meeting Center, Zaal 5.09 op de 5e etage.
Het adres is: Lange Viestraat 351 in Utrecht.
Let op: voor navigatie Rozenstraat 1 gebruiken.
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Conceptprogramma
16.30 Inloop
17.00 Opening, mededelingen en welkom
door Arie Franx en Willem Jan Bos,
17.15 'Onderweg naar een generieke PROM'
door de werkgroep PROMs en PREMs
18.00 'Waardegedreven zorg, wat levert dit ons op?'
door de werkgroep Evaluatie
18.45 Diner en discussie rond stellingen
19.45 Inspirerend voorbeeld van
de Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen
20.30 Borrel
21.00 Einde
U ontvangt een op bovenstaande aangepaste Outlook-uitnodiging. Heeft u de
eerdere save the date niet via Outlook ontvangen? Meldt u zich dan via
Linnean-initiatief@zinl.nl. U wordt opgenomen in de mailinglijst en ontvangt de
uitnodigingen in de toekomst ook.

Bijeenkomst werkgroepvoorzitters
Op 13 december komen de voorzitters van de Linnean-werkgroepen weer
bijeen. Op de agenda staan onder meer het jaarverslag 2018, het jaarplan
2019, en de ontwikkeling van een platform waarop kennis en voorbeelden
kunnen worden gedeeld.

Mogen we bij u op bezoek komen?
Niets zo leerzaam als een goed voorbeeld 'in het echt' aanschouwen en er van
de mensen zelf meer over horen. Heeft u zo'n goed voorbeeld in huis en wilt u
dat graag delen met andere deelnemers aan het Linnean-initiatief? Laat het
ons weten, dan kijken we samen naar de mogelijkheden. U regelt de
interessante inhoud, wij nemen waar mogelijk de organisatie van het
werkbezoek uit handen.

Linnean-bibliotheek
Neem een kijkje in de bibliotheek van het Linnean-initiatief. Hierin vindt u onder
andere de presentaties en het uitgebreide verslag van de bijeenkomst op 2
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oktober jl. Als u zelf een publicatie, zoals een artikel of rapport, wilt delen met
anderen dan kan dat hier.

Naar de Linnean-bibliotheek >

LinkedIn
Iedere dag op de hoogte blijven en meepraten? Heeft u een sprekend
voorbeeld? Of juist een vraag? Kom bij de Linnean-groep op LInkedIn!
Al 111 mensen gingen u voor.

Naar Linnean op LinkedIn >
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