Bij deze nodigen wij u graag uit om deel te nemen aan de IFMSA-NL Gezondheidsdialoog 2021 - Let’s
talk: zorg voor een groene toekomst, over klimaatverandering en gezondheid op 8 mei 2021.
Deze uitnodiging is voor u en voor ieder binnen uw organisatie of netwerk die zich met dit
onderwerp bezig houdt.
Thema
Dit jaar zal IFMSA-NL het grootste gezondheidsprobleem van de 21e eeuw op de kaart zetten:
klimaatverandering. IFMSA-NL is het afgelopen jaar veel met dit onderwerp bezig geweest. We
hebben onder andere gewerkt aan dit policy document over Klimaatverandering en Gezondheid.
Hierbij bemerkten we dat er gelukkig steeds meer aandacht is voor dit thema binnen de medische
wereld: verschillende organisaties en individuen, waaronder ook u, maken zich hard voor
duurzaamheid in de zorg, klimaatverandering in het medisch onderwijs, of algemene bewustwording
van de gezondheidsgevolgen van klimaatverandering. Op het moment opereren veel groepen nog los
van elkaar maar daar hopen we verandering in te brengen. Samen staan we sterker!
Programma
De Gezondheidsdialoog zal plaatsvinden op 8 mei van 10.00 tot 15.00 uur via Zoom. Tijdens deze dag
zullen vooraanstaande sprekers zoals Prof. Sir Andy Haines ons meenemen in de perikelen van het
onderwerp en inspiratie bieden. Vervolgens zullen we onder begeleiding van verschillende nationale
experts brainstormen over drie belangrijke thema’s: onderwijs, duurzame zorg en (inter)nationaal
klimaatbeleid. Het doel van deze sessies is elkaar inspireren, doelen opstellen en samen tot
oplossingen en vervolgstappen komen om deze doelen te behalen. Afsluitend zullen we gezamenlijk
vooruit kijken naar wat we gezamenlijk kunnen ondernemen en concrete afspraken maken. Meer
informatie over de brainstormsessies, die parallel aan elkaar zullen plaatsvinden, vindt u via
onderstaand aanmeldformulier. Meer over de Gezondheidsdialoog en het programma is te vinden
via ons Facebook evenement. Via dit platform zullen wij u de komende tijd op de hoogte houden
over het programma.
Aanmelden
Mochten u of anderen binnen uw netwerk of organisatie op deze uitnodiging in willen gaan, dan
verzoeken wij u (per persoon) dit formulier in te vullen, wat gelijk zal gelden als uw aanmelding. Hier
kunt u ook aangeven welke break-out sessie uw voorkeur heeft. U ontvangt van ons binnen 48u een
bevestiging en we zullen u de nodige informatie toesturen.
Hopelijk zien we u de 8e bij onze Gezondheidsdialoog! Mocht u nog vragen hebben dan horen wij dat
graag.

Met vriendelijke groet,
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