Studium Generale Zorg op de Noord-Veluwe 1050-2050
In het seizoen 2017-2018 organiseert de Gelderse Academie haar Studium Generale over zorg
op de Noord-Veluwe 1050-2050. Zij doet dat in samenwerking met de Catharinakapel, de
Oudheidkundige Vereniging Herderewich en Ziekenhuis St. Jansdal. In een viertal openbare
hoorcolleges zullen aspecten van zorg in deze regio aan de orde komen. Hoe was de zorg
georganiseerd in de middeleeuwen, hoe en waarom vestigden instellingen voor geestelijke
gezondheidszorg zich op de Noord-Veluwe, was de fusie van de drie plaatselijke
ziekenhuizen Salem, Pius en Boerhaave een goed idee, is marktwerking een goede of slechte
ontwikkeling, gezien de invloed die de overheid op de zorg heeft en hoe gaat de
gezondheidszorg er in de toekomst uitzien.
Experts zullen deze en meer vragen bespreken in de vroegere gehoorzaal van de universiteit,
de Catharinakapel
Dinsdag 20 maart 2018.
Drs. Mark Visser, lector aan Nyenrode Business Universiteit en oprichter/eigenaar van
DeFez, over Zorg in de toekomst tot 2050
Het aantal belangen en belangengroepen in de zorg wordt steeds groter. Dat gevoegd bij de
demografische ontwikkelingen van vergrijzing en de financieringsproblemen zijn verdere
ingrijpende maatregelen onvermijdelijk. Wat zijn de gevolgen in de nabije en verdere
toekomst. Kan het zorgstelsel overeind blijven of wordt het ieder voor zich? De vraag is wie is
en voelt zich verantwoordelijk voor de ontwikkeling, wat kan de patiënt verwachten, wat
wordt de rol van de techniek? Ook de farmaceutische industrie lijkt steeds meer op de
voorgrond te treden. Als ons morele kompas over zorg veranderd zijn we dan nog te redden?
De centrifuge van ontwikkelingen van wetgeving en trends zorgen dat inzicht in de toekomst
van groot belang is. We gaan in op de vele ontwikkelingen in de zorg, de dynamiek van
kansen en de beren op de weg. We benaderen vanuit meerdere perspectieven en
verdienmodellen van zorginstellingen en zorgverzekeraars scenario’s die de toekomst ons kan
brengen.
De lezingen / colleges vinden plaats in de oude gehoorzaal van de Gelderse Academie, de
Catharinakapel, Klooster 1 te Harderwijk. Aanvang steeds om 20.15 uur.
www.gelderseacademie.nl Reserveren wordt aangeraden en kan via info@catharinakapel.nl.
U bent dan verzekerd van een zitplaats.

