
PLANETREE LEARNING JOURNEY NAAR 

2018 INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
PERSON-CENTERED CARE, BOSTON

6 OKTOBER T/M 11 OKTOBER 2018
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Echte mensgerichte zorg leveren op het hoogst mogelijke niveau. Daarvoor staat Planetree. Hoe ziet de best mogelijke mensgerichte 
zorg er wereldwijd uit in de praktijk? Wat is op dit moment belangrijk en hoe pakken we de uitdagingen in de toekomst samen op de 
best mogelijke manier aan? 

Ga samen met ons op onderzoek uit en laat je inspireren door de beste voorbeelden op internationaal niveau! Tijdens deze learning 
journey naar de langst lopende conferentie op het gebied van mensgerichte zorg gaan we samen op zoek naar antwoorden op deze 
vragen en een goede vertaling ervan naar je eigen dagelijkse praktijk. Laat je inspireren!

PROGRAMMA
Het programma van de basisreis op hoofdlijnen:  

6 oktober
We vertrekken uit Amsterdam met een rechtstreekse vlucht van Delta Air Lines naar Boston  

7 oktober
Keuze uit twee tours naar top performers in excellente zorg, tevens vooraanstaande Planetree organisaties: 
• Stamford Hospital
• Griffin Hospital

8 oktober t/m 10 oktober 
Conferentie met inspirerende keynotes, workshops, (inter)actieve sessies en de uitreiking van de Spirit of Planetree Awards tijdens een 
ceremonieel diner.

11 oktober
We vertrekken uit Boston met een rechtstreekse vlucht van Delta Air Lines naar Amsterdam 

12 oktober
Aankomst in Amsterdam

Voor meer informatie zie:
www.planetree.nl/boston2018

VERLENGING: EEN UNIEKE KANS!
Wij bieden je graag de mogelijkheid om je reis te verlengen waardoor je voorafgaand aan de conferentie een bezoek kunt brengen aan 
The Johns Hopkins Hospital in Baltimore en aan Bethany Village in Mechanicburg, om hun kijk op mensgerichte zorg in de praktijk te 
ervaren, om van hen te leren en vooral ook om met hen persoonlijk in gesprek te komen. Een unieke kans. 

PROGRAMMA
Het programma van de verlenging:

3 oktober
We vertrekken uit Amsterdam en vliegen met Iceland Air via Reykjavik naar Washington.  

4 en 5 oktober
We bezoeken het vooraanstaande Johns Hopkins Hospital en het prachtige Bethany Village. 

6 oktober 
Vlucht naar Boston en vervolg van het reisprogramma van de Planetree Learning Journey.

PLANETREE LEARNING JOURNEY 2018 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
PERSON-CENTERED CARE
BOSTON PLANETREE



TOURS

TOUR 1
Stamford Hospital

Het Stamford Hospital is gevestigd op de campus van 
het Bennett Medical Center in Stamford Connecticut. Dit 
academische ziekenhuis verbonden aan het Columbia University 
College of Physicians and Surgeons heeft een grote regionale 
functie. Stamford is in 2007 als één van de eerste ziekenhuizen 
in de Verenigde Staten onderscheiden met het Planetree label 
voor mensgerichte zorg. De afgelopen jaren heeft Stamford hard 
gewerkt om een nieuw ‘state-of-the-art’ gebouw neer te zetten. 
Deze tour neemt je mee naar die nieuwe locatie en laat zien 
waarom Stamford uitblinkt in mensgerichte zorg.
https://www.stamfordhealth.org

TOUR 2
Griffin Hospital

Griffin Hospital in Derby, Connecticut is hét vlaggenschip van 
Planetree. Als eerste Planetree ziekenhuis in Amerika zijn zij een 
internationale leider in excellente mensgerichte zorg.

Aangesloten bij de Yale School of Medicine, de Frank H. Netter 
MD School of Medicine aan de Quinnipiac University en 
geaccrediteerd door de Joint Commission heeft Griffin talloze 
prijzen voor kwaliteit en klinische uitmuntendheid ontvangen. 
Het is het enige ziekenhuis dat gedurende tien opeenvolgende 
jaren wordt genoemd in de lijst ‘100 beste bedrijven om voor te 
werken’ van Fortune Magazine.
http://www.griffinhealth.org
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OPTIONEEL: 
VERLENGING VAN DE REIS!

ALLEEN IN DE VERLENGDE REIS
The Johns Hopkins Hospital 

The Johns Hopkins Hospital is een academisch ziekenhuis 
en biomedische onderzoeksfaciliteit, verbonden aan de 
Johns Hopkins School of Medicine in Baltimore. Filantroop 
en zakenman Johns Hopkins richtte het ziekenhuis in 1889 
op. Deze unieke geneeskunde- en verpleegkunde opleiding 
en het ziekenhuis vormen het fundament van de moderne 
Amerikaanse geneeskunde. Daarnaast speelt het systeem een 
belangrijke rol in de Amerikaanse (medische) geschiedenis: het 
was de eerste grote medische school in de Verenigde Staten 
die vrouwen toeliet tot de opleiding, de eerste die rubberen 
handschoenen gebruikte tijdens operaties en de eerste die 
nierdialyse en reanimatie toepaste. De missie van Johns Hopkins 
Medicine is om de gezondheid van de gemeenschap én van de 
wereld te verbeteren door de standaard van uitmuntendheid 
in medische opleidingen, onderzoek en klinische zorg vast te 
stellen en na te leven. Eén van de voornaamste taken in het 
dagelijkse werk van de medewerkers is dan ook om continu 
bezig te zijn met verbeteringen op gebied van klinische zorg, 
kwaliteit en mensgerichte zorg. Als deelnemer aan de tour krijg 
je de kans om het ziekenhuis uitgebreid te bekijken, te leren 
over huidige en toekomstige innovatieve projecten en een 
aantal mensen te ontmoeten die The Johns Hopkins Hospital 
tot een instelling van wereldklasse maken. 
https://www.hopkinsmedicine.org/the_johns_hopkins_hospital 

ALLEEN IN DE VERLENGDE REIS
Bethany Village, Continuing Care Retirement Community 

Bethany Village is een ouderenzorgorganisatie in Mechanicsburg, 
Pennsylvania. Op een uitgestrekt terrein van 184 hectare vind 
je diverse vormen van ondersteuning, zoals wonen in een 
ondersteunde woonomgeving, begeleid wonen, specialistische 
verpleegkundige zorg en ondersteuning gericht op ouderen met 
geheugenproblemen.

Bethany Village richt zich op het samenwerken met de gemeen-
schap, besteedt veel aandacht aan gezondheid en bewegen en 
vindt het belangrijk iedere bewoner te ondersteunen bij het 
zoveel mogelijk voortzetten van zijn eigen vertrouwde leven. 
Bethany Village mag dit jaar voor het eerst het Planetree label 
in ontvangst nemen.
http://www.bethanyvillage.org/

Meer informatie vind je op www.planetree.nl/boston2018 



SELECTIE VAN KEYNOTE SPREKERS

ANDERE KEYNOTE SPREKERS

BJ Miller, MD 
Assistent klinisch hoogleraar Geneeskunde, University of California, voormalig directeur Zen Hospice 

Dr. BJ Miller is behandelend specialist bij het UCSF Helen Diller Comprehensive Cancer Center, één van de 
eerste poliklinische palliatieve zorgklinieken van het land. Hij hielp bij het ontwikkelen en delen van een 
baanbrekend model van mensgerichte zorg rondom het levenseinde. Op basis van zijn expertise als 
arts, voormalig uitvoerend directeur van het Zen Hospice Project en als patiënt, is hij een voorstander 
van een gezondheidszorgsysteem dat de kwaliteit van leven maximaliseert en onnodig lijden tot een 
minimum beperkt. 

In zijn presentatie vertelt hij over wat er echt toe doet aan het einde van het leven. Hij beschrijft de 
vierdelige systeemverandering die nodig is in onze cultuur om een optimale ervaring te creëren voor het 
leven met een ziekte en voor het sterven. Dan richt het zorgstelsel zich op de mens met de ziekte, niet op 
de ziekte zelf. 

Kayla Redig

Belangenbehartiger 
van patiënten

Dr. Lisa Fitzpatrick, MD, MPH

CDC-Medisch Epidemioloog, arts,  
Public Health Activist 

Reb Close, MD

Spoedeisende hulp arts bij 
Community Hospital of the 

Monterey Peninsula (CHOMP)

Casey Grover, MD
 

Spoedeisende hulp arts bij 
Community Hospital of the 

Monterey Peninsula (CHOMP) 

Cassie Duran
 

Peer Recovery Coach, Project 
RESPECT, Boston Medical Center

Shawna Pandya, MD 
Arts, chirurg en Citizen Scientist kandidaat-astronaut 

Voor Dr. Shawna Pandya is het leven het ene na het andere avontuur geweest, en ze is pas net begonnen. 
Gewapend met achtergronden in neurowetenschappen, ruimte, ondernemerschap en medicijnen heeft 
Shawna een leven geleid dat gewijd is aan technologie, innovatie, sociale ontwikkeling en avontuur. Ze is 
gepassioneerd over de twee ‘extremen’ van de mensheid - overleven en bloeien. Ze is geïnteresseerd 
in het bevorderen van technologische innovatie en menselijke kennis en het aanpakken van de grootste 
uitdagingen van de mensheid om positieve sociale verandering te beïnvloeden.

Dr. Shawna Pandya deelt haar verhalen over succes en falen en hoe dat haar heeft geholpen om veerkracht 
te creëren. Ze deelt de waarde van doelen stellen en stappen ondernemen om ze te bereiken. 

John Jacobs 
Mede-oprichter en CCO (Chief Creative Optimist), Life is Good 

John en zijn broer Bert begonnen hun t-shirt bedrijfje in Boston met 78 dollar in hun zak. Vandaag de 
dag is Life is Good een positief lifestyle-merk van 100 miljoen dollar dat in meer dan 2.000 winkels in de 
Verenigde Staten en Canada te vinden is. Hun missie: de kracht van optimisme verspreiden.

Van binnenuit een cultuur van optimisme cultiveren: Jacobs deelt zijn ervaring van Life is Good om 
je te helpen bij het ontdekken van je eigen gevoel van optimisme. Zo leer je om zo een diepere 
betekenis te vinden voor het werk dat je doet om van binnenuit een cultuur van optimisme cultiveren. 
Lessen over dankbaarheid, openheid en mededogen laten zien hoe eenvoudige mindsetveranderingen de 
organisatiecultuur kunnen veranderen.



PLANETREE INTERNATIONAL CONFERENCE:  
HET ARRANGEMENT
Vluchtschema Delta Airlines
Zaterdag 6 oktober 
Amsterdam - Boston  DL 257  14:35 
 
Donderdag 11 oktober 
Boston - Amsterdam  DL 256  16:55 
(aankomst op 12 oktober in Nederland)

Kosten basisreis
Bij alleengebruik van een kamer: 
•  Planetree deelnemer € 3.399,-
•  Niet-Planetree deelnemer € 3.649,-
•  Commerciële deelnemer € 3.849,-

Kosten inclusief verlengde reis
Bij alleengebruik van een kamer: 
• Planetree deelnemer € 3.999,-
•  Niet-Planetree deelnemer € 4.249,-
•  Commerciële deelnemer € 4.449,-

Korting bij een gedeelde 2-persoonskamer op aanvraag.
Meer informatie vind je op onze website, 
www.planetree.nl/boston2018.

Inclusief 
• Retourvlucht van Amsterdam naar Boston met Delta Airlines; 
• Handbagage en 20 kilo ruimbagage;
• Transfer van de luchthaven naar het hotel in Boston en v.v.;
• Verblijf van 5 nachten in hotel The Boston Marriott Copley 

Place, tevens de locatie van de conferentie;
• Full Conference Pass, inclusief één tour op 7 oktober en Spirit 

of Planetree Awards Dinner. 
• Bij keuze voor de verlengde reis is het tarief inclusief vlucht naar 

Washington en binnenlandse vlucht naar Boston, transfers, 3 
extra hotelovernachtingen, ontbijt en diner op 4 en 5 oktober.

Exclusief  
• Reis- en annuleringsverzekering (optioneel af te sluiten);
• Niet genoemde maaltijden en kosten voor consumpties;
• ESTA: Online registratie voor reizen naar de Verenigde 

Staten.

(algemene) Voorwaarden 
•  Genoemde prijzen zijn geldig bij aanmelding voor 1 augustus 

2018, bij een minimale groepsgrootte van 10 reizigers die 
samen uit- en thuisreizen i.v.m. groepsticket. Na 1 augustus 
worden tarieven voor de vluchten o.b.v. dagprijzen bepaald.

•  Bij aanmelding wordt een aanbetaling gedaan van 50%, de 
overige 50% wordt voor afgifte van de tickets voldaan.

•  De arrangementen zijn gebaseerd op de volgende 
wisselkoers: US$ 1,00 = € 0,90.

•  Wij behouden ons het recht voor om de reissom te wijzigen 
indien veranderingen in wisselkoersen en/of heffingen 
daartoe aanleiding geven. 

•  Aan elke annulering zijn kosten verbonden. Deze kosten 
lopen op wanneer de termijn van annulering t.o.v. de 
vertrekdatum korter wordt. 

•  De verlengde reis is alleen mogelijk bij deelname van 
minimaal 10 deelnemers. Indien er geen 10 deelnemers 
zijn, komt deze optie te vervallen en worden reizigers 
automatisch ingeschreven voor de reis naar de conferentie 
met vertrek op 6 oktober. Reizigers worden voor 1 augustus 
2018 geïnformeerd over het eventuele vervallen van deze 
optie.

Neem voor meer informatie contact op met Planetree via 
telefoonnummer 088-2006 880 of mail naar info@planetree.nl.
Aanmelden via: www.planetree.nl/boston2018.
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