Op 16 december wordt de Nierziekte pilot module van
PratenOverGezondheid gelanceerd. U bent van harte welkom om deze
lancering bij te wonen.
Tijdens deze middag zal onder andere gesproken worden over het
belang van patiëntervaringen, de website PratenOverGezondheid en
over ervaringen met chronische nierschade. Daarnaast wordt een
preview gegeven op de ervaringsverhalen van de geïnterviewde
nierpatiënten. De lancering wordt feestelijk afgesloten onder het genot
van een hapje en een drankje.
Meer informatie over het programma vindt u hier.
Datum: dinsdag 16 december 2014
Tijdstip: 16.00  18.00 uur
Locatie: UMCG Onderwijscentrum, lokaal 16
In verband met catering wordt u vriendelijk verzocht u aan te melden
bij Sijrike van der Mei (s.f.van.der.mei@umcg.nl).

Het innovatiefonds zorgverzekeraars heeft op 1 december besloten
financiële steun te geven aan twee projecten op het gebied van
zeldzame ziekten "Zorg voor Zeldzaam" en "Vroegsignalering". Deze
twee projecten leveren een belangrijke bijdrage aan de verbetering
van de zorg voor mensen met een zeldzame ziekte en hun naaste in
Nederland.
PratenOverGezondheid is één van de partijen die betrokken is bij het
project "Vroegsignalering" en zal daarbij verantwoordelijk zijn voor
de uitvoering van het kwalitatieve onderzoeksdeel. Daarvoor worden
onder andere mensen met een zeldzame ziekte en/of hun naaste
diepgaand geïnterviewd over het leven met een zeldzame ziekte. Het
project zal in de loop van 2015 van start gaan.

Op 14 november brachten Tweede Kamerlid Arno Rutte en zijn
persoonlijk medewerker een kort werkbezoek aan het team van
PratenOverGezondheid. Tijdens het bezoek werd uitgebreid stilgestaan
bij het belang van ervaringsverhalen. Het was bijzonder dat Arno Rutte
vanuit zijn vorige werk bij Menzis goed op de hoogte was van de
methodiek.
Dat de heer Rutte blijkbaar onder de indruk was van onze aanpak en
activiteiten bleek een paar dagen later bij de begrotingsbehandeling van
VWS. Hij roemde in zijn bijdrage PratenOverGezondheid en stelde de
minister voor om meer gebruik te maken van regionale kennis en
aanpak bij het ontwikkelen van landelijk beleid.
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