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Netwerkzorg is de toekomst!

De zorg blijft continu veranderen.

De patiënt krijgt daarbij steeds meer de regie over zijn eigen 

gezondheid. In een regio als Rotterdam biedt dit veel kansen en 

uitdagingen om met elkaar samen te werken en op deze wijze de 

zorg goed voor onze patiënten te organiseren.  

Goed communiceren en de verbinding met elkaar zoeken, zijn 

hierbij van onschatbaar belang.

Tijdens de Lombardijen Fora zijn het met elkaar bespreken van 

casuïstiek, het overleggen met elkaar over een casus en het 

consulteren van de specialist zeer belangrijke elementen, die 

bijdragen aan het afstemmen van de zorg rondom onze 

patiënten.

Voor het komende jaar is bij een aantal onderwerpen van de 

Lombardijen Fora gekozen voor een multidisciplinaire 

benadering, zoals neurologie in samenwerking met revalidatie, 

nefrologie samen met urologie en interne geneeskunde samen 

met kindergeneeskunde. De specialismen zoeken de verbinding 

met elkaar voor optimale patiëntenzorg.

Meer en meer vindt zorg plaats in netwerken; 

samenwerkingsverbanden tussen tweede lijnsprofessionals 

onderling, maar zeker ook tussen tweede, eerste lijn en niet te 

vergeten de patiënt zelf. Wij zijn verheugd dat wij u ook in 2019 

een zeer afwisselend programma aan nascholingen kunnen 

bieden dat hierbij aansluit. Uw input hebben wij gebruikt en in 

overleg met huisartsen en specialisten is een boeiend en 

leerzaam programma vastgesteld.

We zien u graag in 2019!

Met vriendelijke groet,

Wietske Vrijland Angelique Weel

Lid raad van bestuur Voorzitter medische staf a.i.

 
Lombardijen Fora 2019

Dinsdag 12 februari CVA / revalidatie

Dinsdag 12 maart Alcohol en complicaties

Dinsdag 9 april Nierstenen / prostaat

Dinsdag 14 mei  Reizigers

Dinsdag 18 juni  Gynaecologie

Dinsdag 10 september Kinderen / luchtweginfecties

Dinsdag 8 oktober Oncologie / revalidatie

Dinsdag 12 november Dementie

Dinsdag 10 december Nierfalen / nierdonatie

BeterEvenement 2019

Donderdag 23 mei

Minisymposium 2019

Donderdag 28 november Hands-on MDL

Programma

Algemene informatie
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