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Sprekers op deze conferentie

De impact van een stedelijke omgeving op de 
gezondheid van haar inwoners is groot. Een groot 
aantal mensen op een klein oppervlakte legt druk op 
onder andere hygiëne, luchtkwaliteit, ruimte voor 
groen en openheid, en de mogelijkheid om te bewegen.

Bovendien blijkt er een sterke relatie te bestaan tussen 
aspecten als opleidingsniveau, inkomen en culturele 
achtergrond enerzijds en gezondheid anderzijds. Hierdoor zien we op postcodeniveau grote 
verschillen in gezondheid. In onze groeiende steden is dat steeds meer reden voor zorg.

In deze conferentie kijken we vanuit diverse perspectieven naar een aantal grootstedelijke 
gezondheidsvraagstukken zoals: het begrijpen van gezondheidsverschillen, het stimuleren van 
gedragsveranderingen, het aanpakken van eenzaamheid en de invloed van data op onze zorg.
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Programma  Iedereen Gezond     Donderdag 21 juni
09:30 - 10:00 Inloop
10.00 - 12.30 Plenaire openingssessie

12.20- 13.30 Lunch
13.30 - 15.30 Deelsessies

15.30 - 16.30 Exposities en borrel

Zijn er nog ziekenhuizen in 2040?
Prof. Leonard Witkamp 
Professor Telemedicine, Klinische 
Informatica, AMC en Directeur Ksyos
Technologische ontwikkelingen als 
Telemedicine maken het mogelijk om 
poliklinische zorg steeds meer te digitaliseren. 
Patiënten met eenvoudige aandoeningen 
kunnen vanuit hun huis gebruik maken van 
virtuele zorgdiensten die een stuk efficiënter 
en effectiever zijn dan het 
traditionele aanbod. Dat heeft vele voordelen, 
maar natuurlijk ook uitdagingen. Leonard 
Witkamp deelt zijn visie op de toekomst van 
zorg.

Gedragsveranderingen
Sander Hermsen 
Psycholoog en designer, Auteur 
‘Draaiboek Gedragsverandering’
Hoe kunnen we mensen met verschillende 
achtergronden verleiden gezond te 
eten en te bewegen in de stedelijke 
omgeving? Psycholoog en designer Sander 
Hermsen, auteur van het boek ‘Draaiboek 
gedragsverandering’ deelt zijn ervaringen.

Een nieuw kijk op zorg
Jos de Blok 
Zorgondernemer
Ons zorgstelsel staat onder druk en dreigt 
onbetaalbaar te worden. Jos de Blok laat 
zien hoe we het anders kunnen organiseren. 
Zo hervormt hij de manier van werken in de 
thuiszorg door kleine, zelfsturende teams 
van (wijk)verpleegkundige zorg aan huis te 
laten leveren via Buurtzorg. Inmiddels is 
hij ook bezig om een collectieve, betaalbare 
zorgverzekering zonder managers te 
realiseren. Hij neemt ons mee in zijn visie op 
een zorgeloos zorgstelsel.

Deelsessie 1:  Gezondheids-
verschillen en voedselomgeving
Als je in een van de kwetsbare wijken van 
Amsterdam woont, leef je ruim vijf jaar korter 
dan als je in een betere wijken van de stad 
woont. Arnoud Verhoeff, hoofd afdeling 
epidemiologie, gezondheidsbevordering en 
zorginnovatie van de GGD Amsterdam, vertelt 
hoe we deze verschillen kunnen begrijpen 
(Helius-onderzoek) en verminderen en welke 
rol de voedselomgeving hierbij speelt. Meer 
weten? Meld je dan aan voor de deelsessie 
Gezondheidsverschillen en voedselomgeving. 

Deelsessie 2: Aanpak 
eenzaamheid Amsterdam
Veel mensen zijn in meer of mindere mate 
eenzaam. Hoe kunnen we eenzaamheid 
begrijpen en gezamenlijk aanpakken? 
Nejma el Maach, regisseur Aanpak 
Eenzaamheid bij de gemeente Amsterdam, geeft 
een korte introductie en gaat hier tijdens de 
deelsessie Aanpak Eenzaamheid dieper op in. 

Deelsessie 3: Zorg gedigitaliseerd 
De zorg in Nederland is goed. Maar het kan 
beter, (kosten)efficiënter en effectiever. 
Volgens sommigen liggen de antwoorden in 
het domein van digitale technologie? Martijn 
Kriens, Directeur Business Development, 
AHTI, legt kort uit wat u in de deelsessie Zorg 
gedigitaliseerd mag verwachten.


