
                       

 

Uitnodiging 
Woensdag 7 februari 15.00 – 19.00 uur 

Zaalverhuur 7 locatie Boothstraat. Boothstraat 7, 3512 BT Utrecht 
 

Versterken van samenwerking in de algemene kindergeneeskunde:           
samen op zoek naar de beste ideeën  

 

Een interactieve werkconferentie voor kinderartsen, 
kinderverpleegkundigen, kinderpsychologen,                                  

onderzoekers en patiëntenverenigingen 
 

 

 
De NVK heeft de ambitie om innovatieve samenwerkingsprojecten op te starten in de 
algemene kindergeneeskunde, met behulp van een financiële bijdrage van een fonds.  

 
Door middel van een vragenlijst en interviews heeft een projectgroep                           
namens de NVK het afgelopen jaar een inventarisatie uitgevoerd naar                                      

samenwerking in de algemene kindergeneeskunde.  
Een van de belangrijkste uitkomsten is dat de samenwerking gericht moet zijn op                                             

innovatieve projecten voor zorgverbetering, implementatie van landelijke richtlijnen                
en wetenschappelijk onderzoek.  

Tijdens de bijeenkomst reflecteren we samen op de uitkomsten                                             
en werken we ideeën uit om de zorg voor het zieke kind en gezin te verbeteren.  

Bent u kinderarts? Graag nodigen we u uit om een collega-kinderverpleegkundige en 
collega-psycholoog van uw afdeling mee te nemen naar de bijeenkomst.   

Aanmelden is mogelijk tot maandag 15 januari via dit formulier: 
https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/aanmeldenideafactory  

 



Programma 7 februari 2018 

14.30 uur   Ontvangst met koffie en thee 

15.00 uur   Opening door de dagvoorzitter Leontien Kremer 

    Welkom & uitleg doel bijeenkomst 

15.15 uur   Interactieve tentoonstelling waarin 

• Kennis genomen kan worden van de belangrijkste uitkomsten en 
conclusies van de inventarisatie 

• Vragen gesteld kunnen worden en commentaar gegeven kan worden 

15.45 uur   Interactieve workshop ‘Idea Factory’ 

    o.l.v. Gerard Muller 
    

Door middel van een interactieve en intensieve brainstorm werken we in 
teams ideeën uit voor het vervolg. Alle ideeën worden beoordeeld op 
basis van heldere criteria. Voorbeelden van vragen voor de brainstorm: 
 
Welk innovatief project voor zorgverbetering moeten we hoog nodig starten 
in de zorg voor het zieke kind en gezin? 

 
Over drie jaar komen collega’s uit de hele wereld naar onze aanpak in de 
zorg voor het zieke kind en gezin kijken – wat is het precies dat ze zo aan 
zal trekken? 

17.45 uur   Pauze met een broodje 

18.30 uur   Bekendmaking resultaten 

18.45 uur   Afsluiting & vervolgstappen 

 



Routebeschrijving naar Boothstraat 7 Utrecht 

Te voet vanaf Utrecht Centraal 

Boothstraat 7 ligt tussen het Janskerkhof en de Voorstraat op 15 minuten loopafstand vanaf het 
 Centraal Station. 

Openbaar Vervoer 

Zaalverhuur7 is goed te bereiken per bus en (OV-)fiets. Iedere paar minuten vertrekken er bussen vanaf 
het station, Jaarbeurszijde (bus 7,8,28,50,51,52,53,55,74,77) 

 
Uitstappen doet u bij bushalte Janskerkhof. Steek het kerkplein over richting de verbindingsweg de 

Boothstraat De locatie vindt u halverwege aan de rechterkant. 

Auto 

In de omgeving zijn diverse betaalde parkeergelegenheden, op 850 meter loopafstand. Bij de locatie zijn 
parkeerkaarten beschikbaar voor €12 per stuk (contant en pinnen mogelijk). Op 700 meter loopafstand kan 

geparkeerd worden in Parkeergarage de Kruisstraat (€2,20 per uur) Direct naast de Boothstraat, op het 
Janskerkhof, kan er beperkt geparkeerd worden (€4,60 per uur). 

 
 


