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Website
Vol trots melden we u dat de geheel
vernieuwde website
(www.enthousiasme-compassie.nl) op
3 september de lucht in is gegaan. Er
wordt naar gestreefd om de website
zoveel mogelijk up-to-date te
houden en continu te verbeteren.
Platformbijeenkomst
Na een eerste succesvolle Platform
bijeenkomst in februari 2014 in
Utrecht (zie verslag), is de volgende
avond geagendeerd op
woensdagavond 1 oktober.
De aankondiging staat apart vermeld
op de website.
Daarnaast ontvangt elke lid nog een
persoonlijke uitnodiging per mail.
Het belooft weer een bijzondere
avond te worden. Dus meld je aan!

www.enthousiasme-compassie.nl
Platform is nu Stichting
In het voorjaar 2014 wordt de Stichting tot behoud van Enthousiasme en
Compassie in de Gezondheidszorg, kortweg Platform ECG, officieel
opgericht en ingeschreven in de Kamer van Koophandel. Het eerste
bestuur bestaat uit voorzitter Piet Leguit, chirurg np, secretaris Leonard
Berger gynaecoloog np en penningmeester Koos Stienstra, organisatie
deskundige.
Nieuwe bestuursleden
Tot onze grote vreugde treden in augustus naast de twee manlijke
gepensioneerde collegae twee actieve vrouwen toe tot het bestuur:
Martine Schrage, huisarts en bekend vanwege haar blogs op het
Artsennet en Caroline Vos, gynaecologe te Tilburg met ruime ervaring in
psychosomatiek. De organisatie van het Platform is ondergebracht bij
Intraverte te Epe van waaruit ondersteuning door Merlijn Norder als
ambtelijk secretaris.
Platform actief in ziekenhuizen
Inmiddels zijn er drie succesvolle carrousels van workshops gehouden
(zie aldaar op de website). Uit lange termijn resultaten blijkt dat bijna de
helft van de deelnemers bestaande uit zowel assistenten als specialisten
hier blijvend iets aan heeft gehad. Hierbij zijn ook goede suggesties
gedaan om de inhoud van de workshops te verbeteren. In Medisch
Contact (zie http://www.enthousiasme-compassie.nl/downloads.html)
verscheen een artikel hoe deelnemers een dergelijke carrousel van
workshop hebben ervaren. Tevens is er voor de laatste carrousel
accreditatie verkregen (ABAN) voor medisch specialisten en
verpleegkundigen. Een grote stap voorwaarts!
In december 2014 zal een eerste carrousel met workshop gehouden
worden in een academisch ziekenhuis en wel het Radboudziekenhuis te
Nijmegen.

Met vriendelijke groet,
Piet Leguit
Voorzitter

Contact
Het contact met vergelijkbare stichtingen is goed en nuttig. Vanuit de
vereniging van het netwerk Arts en Meditatie (NAM) volgt een aankondiging
voor een boeiende voordracht van prof. Anne Speckens over “Mindfulness
voor artsen en patiënten” op 12 november te Nijmegen, zie
http://zen.nl/nl/netwerk_arts_meditatie.php (aanmelden bij
rozanne@zen.nl).
Ideeën, suggesties voor lezingen, workshops andere congressen zijn
altijd welkom en laat het ons weten.

