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DE CONFERENTIE
De wereld ligt weer aan onze voeten en dat komt heel mooi uit. In mei staat er
namelijk weer een Internationale Planetree Conferentie op het
programma! Deze keer reizen we af naar Anaheim, Californië. Reis je met ons
mee? Naast de Planetree Conferentie bieden we ook diverse tours aan. In deze
brochure vind je alle informatie over de reis en hoe je je kunt aanmelden.
Heb je vragen? Mail gerust naar info@planetree.nl

PLANETREE
Hoe kan internationale expertise op het
gebied van mensgerichte zorg jou helpen en
je verder brengen in jouw organisatie? Hoe
ziet excellente zorg er wereldwijd uit in de
praktijk? Wat is op dit moment belangrijk in de
zorg en hoe pakken we de uitdagingen in de
toekomst samen aan?
Tijdens deze learning journey naar de langst
lopende conferentie op het gebied van

H O E , WAT, WA N N E E R
Zaterdag 21 mei
Vertrek vanuit Amsterdam met een vlucht naar
Los Angeles.

Zondag 22 - dinsdag 24 mei
Drie conferentiedagen met inspirerende
keynote speakers, workshops, interactieve
deelsessies, uitreiking van de Planetree

mensgerichte zorg gaan we samen op zoek

certificeringen en awards gecombineerd met

naar antwoorden op deze vragen en een goede

diner.

vertaling hiervan naar je eigen dagelijkse
praktijk.
Mensgerichte zorg leveren op het hoogst
mogelijke niveau, door organisaties die bewust
kiezen voor zorg zoals je die je dierbaren gunt.
Die kiezen voor optimale verbinding tussen

Wo e n s d a g 2 5 m e i
Keuze uit vier verschillende tours, waarover
meer op pagina 4 en 5.

Donderdag 26 mei

degenen die zorg ontvangen en zij die het

De laatste dag met vertrek in de middag vanuit

geven. Daar staat Planetree voor. Ga samen

Los Angeles naar Amsterdam.

met ons op onderzoek uit en laat je inspireren
door de beste voorbeelden op internationaal
niveau!

DE KEYNOTE SPEAKERS
Eric Manheimer

Eric Manheimer, MD was medisch directeur van het Bellevue Hospital in New York City
en is nu schrijver en producer van de NBC-tv-serie New Amsterdam. De serie, gebaseerd
op zijn boek, gaat over Max Goodwin, de nieuwe medisch directeur van het oudste
overheidsziekenhuis in Amerika. Hij is vastbesloten om patiënten uitzonderlijke zorg te
verlenen. In deze sessie zal Eric Manheimer laten zien hoe sociale, economische en politieke
contexten, cultuur, immigratie, drugs, geestesziekten, massale opsluiting, gendergeweld en
meer de gezondheid en de gezondheidszorg beïnvloeden. Ondanks hun grote invloed op het
leven van onze patiënten worden deze elementen grotendeels genegeerd door de medische
industrie.

D r. J a m i l a K . Ta y l o r

Dr. Jamila K. Taylor is directeur van ‘’Health Care Reform’’ en senior fellow bij The Century
Foundation. Jamila is gerenommeerd expert op het gebied van gezondheidsbeleid en werkt
aan kwesties met betrekking tot reproductieve rechten en gerechtigheid, waarbij zij zich
richt op structurele belemmeringen in de toegang tot gezondheidszorg, genderongelijkheid
in gezondheidsresultaten, en de verbinding tussen gezondheidszorg en economische
rechtvaardigheid.

Dan Diamond
Dan Diamond, MD is klinisch assistent-professor aan het Elson S. Floyd College of Medicine
aan de Washington State University en auteur van Beyond Resilience: Trench-Tested Tools
to Thrive Under Pressure. Echte verandering begint in het hart van het individu, verspreidt
zich naar het team en transformeert de organisatie. Dan Diamond deelt inzichten die hij
heeft geleerd tijdens internationale rampen over de hele wereld. Het begon allemaal met
een vraag die hij stelde toen hij directeur was van de medische triage-eenheid in het New
Orleans Convention Center na de orkaan Katrina: “Waarom worden sommige mensen geen
slachtoffer?”

Lisa Adams
Lisa Adams is manager en senior interieurontwerper bij HKS, een wereldwijd ontwerpbureau
dat door Fast Company is uitgeroepen tot beste werkplek voor vernieuwers. In haar rol
als leider in interieurontwerp promoot ze onderzoek en duurzaamheid als onderdeel van
vooruitstrevende ontwerpoplossingen. Hoe kunnen de stemmen van zoveel mensen die
in onze gebouwen wonen, worden meegenomen in het ontwerpproces? Te vaak springen
we in projecten die klaar zijn om te bouwen volgens een reeks doelen, een budget en een
schema. Unieke fysieke, emotionele en culturele verschillen van onze cliënten, hun naasten,
zorgverleners en zelfs derden hebben hun eigen agenda die maar al te vaak onopgemerkt
blijft. Empathy mapping is een hulpmiddel om ontwerpen op een hoger niveau te brengen.

DE KEYNOTE SPEAKERS
J a s o n We l l s
Jason Wells, MBA, CMPE, FACHE, is Chief Strategy, Consumer and Innovation Officer bij
Adventist Health in Roseville, Californië. Jason is verantwoordelijk voor het verbeteren van
de patiëntbeleving, wat hij doet door middel van ‘ervaringsgedreven’ design. Decennialang
waren we zelfgenoegzaam met onze marktpositie als zorgaanbieders in de overtuiging dat
we vrij waren van de transformerende, door de consument aangedreven krachten die het
bankwezen, de detailhandel en het reizen hebben ontwricht. Om te overleven, moeten we de
klantervaring in de zorg opnieuw definiëren. Hier zal Jason Wells 10 snelle ideeën delen om
van transacties naar vertrouwde relaties met uw patiënten te gaan.

Allison Massari
Na het overleven van twee levensbedreigende auto-ongelukken, heeft Allison van dichtbij
de cruciale waarde van persoonlijke gezondheidszorg en toegewijde zorgteams ervaren.
Ze weet als geen ander hoe belangrijk excellente mensgerichte zorg is, maar kent ook
de uitdagingen die dit met zich meebrengt. Als pleitbezorger van zowel de patiënt als de
zorgverlener, heeft Allison een grondig begrip van de eisen en uitdagingen van de medische
professie, en dwingende autoriteit om de delicate aard van mensgerichte zorg aan te
pakken. Allisons meeslepende en moedige reis van absoluut verlies naar een triomfantelijk
en hoopvol leven, behandelt gevoelige onderwerpen. Zij werpt licht op de immense waarde
van de zorgverlener voor een patiënt die lijdt en staat stil bij zingeving voor zorgverleners
om burn-out op de werkplek te oorkomen.

HOTEL & CONVENTION CENTER
Wij hebben hotelkamers gereserveerd in
het Marriott in Anaheim. Het moderne
hotel biedt een toplocatie naast het
Anaheim Convention Center waar de
conferentie plaatsvindt. In de directe
omgeving vind je het House of Blues
en Disneyland® Resort. De rit naar Los
Angeles is kort. Het hotel is van alle
gemakken voorzien, waaronder een
buitenzwembad en een ultramodern
fitnesscentrum.

DE TOURS
Sharp Coronado Hospital
Sharp Coronado Hospital is één van de
vier gemeenschapsziekenhuizen voor
acute zorg met 181 bedden in het Sharp
HealthCare-systeem, die medische en
chirurgische zorg, intensive care, subacute
en langdurige zorg, revalidatietherapie
en spoedeisende hulp bieden. Het is
het enige ziekenhuis in Coronado, een
eilandgemeenschap van iets meer dan 25000
inwoners. Sharp Coronado brengt klinische
uitmuntendheid, geavanceerde technologie
en aanvullende zorg samen. Als leider in
orthopedie helpt Sharp Coronado patiënten
weer mobiel te worden door middel van
gewrichtsvervanging. Zorgmedewerkers
bij Sharp Coronado zien dagelijks levens
veranderen dankzij behandelingen door
wereldberoemde leverspecialisten. Sharp
Coronado heeft meer dan 700 medewerkers,
460 artsen die een uitgebreid scala aan
specialismen vertegenwoordigen en meer
dan 300 toegewijde vrijwilligers.

Sharp Chula Vista Medical Center
Sharp Chula Vista Medical Center is een
ziekenhuiscampus met 449 bedden en het
grootste aanbod aan gezondheidsdiensten
in de South Bay in San Diego. Sharp
Chula Vista biedt in deze regio het meest
uitgebreide en geavanceerde programma
op het gebied van cardiologie, oncologie,
orthopedie, verloskunde en meer. Sharp
Chula Vista bestaat uit meer dan 2000
medewerkers, 600 artsen die een uitgebreid
scala aan specialismen vertegenwoordigen
en toegewijde vrijwilligers. Het ziekenhuis
ontving in 2014 voor het eerst de Planetree
Mensgerichte Zorg Certificering en werd
in 2018 gehercertificeerd met een gouden
certificering. Het mensgerichte zorg
programma van Sharp Chula Vista omvat
het ‘’Care Partner’’ programma, kunst
voor genezing, muziek voor genezing,
aanvullende zorg, therapie met huisdieren en
meer.

DE TOURS
Sharp Grossmont Hospital
Sharp Grossmont Hospital is al 65 jaar
lang diepgeworteld in de gemeenschap
van East San Diego County. Het is het
grootste non-profit, full-service ziekenhuis
voor acute zorg in de regio East County
met 536 bedden. Het ziekenhuis staat
bekend om klinische uitmuntendheid op het
gebied van spoedeisende hulp, cardiologie,
oncologie, chirurgie, orthopedie, revalidatie,
gedragsgezondheid, verloskunde en
hospicezorg. Sharp Grossmont biedt
ook uitgebreide ambulante diensten
en preventieprogramma’s, zoals zorg
bij slaapstoornissen, longgeneeskunde
en wondzorg. In 2018 ontving Sharp
Grossmont de gouden certificering voor
excellente mensgerichte zorg van Planetree
International. Sharp Grossmont wordt ook
nationaal en internationaal erkend met
vele andere onderscheidingen en staat op
‘’Newsweek’s Best Maternity Hospitals list’’
van 2021.

Sharp Memorial Hospital
Sharp Memorial Hospital is een ziekenhuis
voor acute zorg met geavanceerde
programma’s op het gebied van cardiologie,
oncologie, orthopedie en revalidatie. Het
team van Sharp Memorial Hospital bestaat
uit meer dan 3700 medewerkers, 1200 artsen
die een uitgebreid scala aan specialismen
vertegenwoordigen en meer dan 200
toegewijde vrijwilligers. Het ziekenhuis
ontving in 2012 voor het eerst een
certificering voor excellente mensgerichte
zorg van Planetree International, heeft
dit in de daaropvolgende jaren behouden
en werd in 2019 erkend met een gouden
mensgerichte zorg certificering. Sinds
2008 is Sharp Memorial trotse ontvanger
van de MAGNET® certificering. Sharp
Memorial Hospital bevordert een cultuur die
medewerkers en artsen ondersteunt, zodat
zij de patient keer op keer centraal kunnen
stellen in alles wat zij doen.
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PRIJZEN

EXCLUSIEF

Planetree deelnemer
alleengebruik kamer

€3500,-

Planetree deelnemer
delen kamer

€2975,-

Niet-Planetree deelnemer
alleengebruik kamer

€3750,-

Niet-Planetree deelnemer
delen kamer

€3225,-

INCLUSIEF
Retourvlucht van Amsterdam naar Los
Angeles met KLM;
Handbagage en 23 kilo ruimbagage;
De maaltijden en drankjes tijdens de
vluchten;
Transfer naar het hotel in Anaheim,
Californië en v.v.;
Verblijf van 4 nachten in het Marriott
Hotel, op loopafstand van de
conferentie locatie.
Full Conference Pass, incl. één tour op
25 mei en het award diner.

Deze reis en alle
bijbehorende boekingen
w o r d e n v e r z o rg d d o o r
S o p h u s Tr a v e l .

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

V O O R WA A R D E N
Genoemde prijzen zijn onder voorbehoud
i.v.m. mogelijke prijsstijgingen en een
minimale groepsgrootte van 10 personen die
samen uitreizen i.v.m. groepsticket.
Zowel de hotelkamers als de tours zijn te
boeken op basis van beschikbaarheid, waarbij
geldt: vol is vol.
Bij aanmelding wordt een aanbetaling gedaan
van 50%. De overige 50% wordt 6 weken voor
vertrek (9 april) gedaan.
De arrangementen zijn gebasseerd op de
huidige wisselkoers: €1,00 = US$ 0,88.
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.
De kosten lopen op wanneer de termijn van
annulering t.o.v. de vertrekdatum korter
wordt.
Voor de Coronamaatregelen houden we
ons aan de maatregelen op https://www.
nederlandwereldwijd.nl/landen/verenigdestaten-van-amerika/reizen/reisadvies aan.
Deze dient de reiziger zelf in de gaten te
houden.

Aanmelden of meer weten? Mail naar
info@planetree.nl of bel 088-2006 880
We h e l p e n j e g r a a g .

