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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 
mensgerichte zorg gaan we samen op zoek 
naar antwoorden op deze vragen en een goede 
vertaling hiervan naar je eigen dageli jkse 
praktijk.

Mensgerichte zorg leveren op het hoogst 
mogeli jke niveau, door organisaties die bewust 
kiezen voor zorg zoals je die je dierbaren gunt. 
Die kiezen voor optimale verbinding tussen 
degenen die zorg ontvangen en zij die het 
geven. Daar staat Planetree voor. Ga samen 
met ons op onderzoek uit en laat je inspireren 
door de beste voorbeelden op internationaal 
niveau!

Vertrek vanuit Amsterdam naar Washington. 

Drie conferentiedagen met inspirerende 

keynote speakers, workshops, interactieve 

deelsessies, uitreiking van de Planetree 

certif iceringen en awards ti jdens het 

Award winning dinner.

Keuze uit twee tours: University of Maryland 

St. Joseph Medical Center Tour of Johns 

Hopkins Hospital.

Vertrek vanuit Washington naar Amsterdam.

PLANETRE E HOE , WAT, WANNEER
29 oktober

31 oktober  -  2  november

30 oktober

3  november

Eind oktober staat alweer de tweede Internationale Planetree Conferentie 
van 2022 op het programma! Waar er voorheen alti jd één conferentie per jaar 
werd georganiseerd, staan er na twee jaar sti lte door corona maar l iefst twee 
conferenties gepland. De eerste in Anaheim was een groot succes en we kunnen 
dan ook niet wachten tot de tweede conferentie in Baltimore! Reis je met ons 
mee? Het belooft een fantastische conferentie te worden. In deze brochure vind 
je alle informatie over de reis, de conferentie en hoe je je kunt aanmelden. Heb je 
vragen? Mail dan naar info@planetree.nl.

D E  CONFERE N T IE

Op conferentiedagen wordt er voor ontbijt 

en lunch gezorgd.



H ET  HOTEL
We hebben hotelkamers gereserveerd in het Marriott Baltimore Waterfront Hotel, 
waar ook de conferentie plaatsvindt. Het hotel l igt aan het water in de wijk Harbor 
East en l igt nabij Fells Point, het National Aquarium en restaurants en winkels bij 
Inner Harbor. De opnieuw ontworpen kamers bieden uitzicht op de haven of de 
skyline van Baltimore!

D E  TOURS
Op 30 oktober staan er voorafgaand aan de conferentie twee mooie tours op het 
programma. Je hebt de keuze uit één van deze twee tours. Hieronder staan beide 
tours beschreven.

Het Johns Hopkins-ziekenhuis is een
academisch ziekenhuis en onderzoeksfacil iteit 
en werd in 1889 opgericht door fi lantroop 
en zakenman Johns Hopkins. Johns Hopkins 
staat bekend om haar vooruitstrevendheid. 
Ook toen al. Zo was Johns Hopkins het eerste 
ziekenhuis in de Verenigde Staten die vrouwen 
als werknemer toeliet, de eerste die rubberen 
handschoenen gebruikte ti jdens operaties 
en de eerste die nierdialyses en reanimaties 
ontwikkelde.
De missie van Johns Hopkins Medicine is om 
de gezondheid van de gemeenschap en de 
wereld te verbeteren door de standaard te 
zetten op het gebied van medisch onderwijs, 
onderzoek en klinische zorg. Voortdurend 
verbeteren op het gebied van klinische zorg, 
kwaliteit en patiënt- en familiegerichte zorg

staat   centraal in het dageli jks werk. 

Tijdens deze tour kri jg je een rondleiding, 
ontmoet je medewerkers van het Johns 
Hopkins ziekenhuis en kun je een keuze maken 
voor een specifieke afdeling die ti jdens jouw 
tour centraal staat. Je hebt de keuze uit:

- Volwassenen algemeen
- Oncologie
- Kindergeneeskunde
- Ambulante zorg

Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. 
De plekken die wij hebben gereserveerd, 
hebben wij verdeeld over de verschil lende 
specialismen. Het Johns Hopkins Hospital 
l igt dichtbij onze accomodatie, het Baltimore 
Marriott Waterfront.

1 . J OHNS  HOPK INS  HOSP ITAL



D E  TOURS

Het University of Maryland St. Joseph Medical Center, gelegen in de buitenwijk van Towson in 
Baltimore County, heeft een ri jke geschiedenis aan liefdevolle service en mensgerichte zorg sinds 
de oprichting in 1864 door de Sisters of St. Francis of Philadelphia. Het katholieke erfgoed biedt 
vandaag de dag een breed scala aan uitstekende klinische programma’s en excellentiecentra, 
waaronder de kanker-, hart- en orthopedische instituten, vrouwen- en kinderdiensten en 
spoedeisende geneeskunde.

Je bent van harte uitgenodigd door een rondleiding door dit vijfsterrenziekenhuis met 218 bedden. 
Het ziekenhuisheeft tientallen onderscheidingen. Bijvoorbeeld voor patiëntveil igheid, hartzorg en 
innovatie.

De tour vertrekt op 30 oktober om 13.00 uur vanaf het Baltimore Marriott Waterfront. Deelnemers 
kri jgen de kans om het Sandra R. Berman Heart Institute, Cancer Institute, Jack and Elizabeth Dunn 
Family Orthopedic Institute, Family Childbirth Center en meer te zien!

2 . U N IVERS ITY  OF  MARYLAND



KEYNOTES  &  H IG H L IG H TS

De COVID-19 pandemie gooide olie op een uit de hand gelopen crisis in de 
geesteli jke gezondheidszorg, in een zorgsysteem dat gezondheidswerkers verloor aan 
burn-out, drop-out, depressie en zelfmoord. We verloren 400 Amerikaanse artsen per 
jaar alleen al aan zelfmoord.

In deze sessie delen we hoe het  grootste gemeenteli jke gezondheidszorgsysteem van 
de Verenigde Staten hun Helping Healers Heal en gedragsgezondheidszorgdiensten 
inzette om hun 42.000 personeelsleden emotioneel en psychologisch te ondersteunen 
ti jdens een pandemie van ongekende omvang.

Decennialang zijn we zelfgenoegzaam geweest met onze marktpositie als 
zorgaanbieders, in de overtuiging dat we vri j waren van de transformerende, 
consument gestuurde krachten die het bankwezen, de detailhandel en de
reissector hebben ontwricht. Om te overleven, moeten we de klantervaring in de 
gezondheidszorg herdefiniëren. Jason Wells deelt 10 effectieve ideeën om van 
transacties naar vertrouwde relaties met uw patiënten te gaan.

Deze presentatie gaat over Personomics, het begrip van o.a. psychologische, 
sociale, culturele, gedragsmatige en economische factorendie de gezondheid en de 
gezondheidszorg beïnvloeden. De term benadrukt dat deze factoren even belangrijk 
zijn als de meer traditionele “-omics” van Precision Medicine (bv. genomics, 
proteomics, en pharmacogenomics). Personomics erkent dat patiëntgerichte zorg die 
gericht is op de gezondheidsbehoeften en de gewenste gezondheidsresultaten van elk 
individu, niet kan worden verleend zonder inzicht te hebben in de belangrijke factoren 
die een individu uniek maken in de context van hun gezondheid en gezondheidszorg.

Senior Vice President and Chief Quality Officer, NYC Health + Hospitals

Chief Strategy Officer, Adventist Health

Vice Dean for Education, Johns Hopkins University School of Medicine
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Ro y  Z i ege l s te in



PRIJZEN

INCLUSIEF

EXCLUSIEF

VOORWAARDEN

Planetree deelnemer
alleengebruik kamer

Genoemde prijzen zijn onder voorbehoud 
i.v.m. mogeli jke prijssti jgingen 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 gedaan.

De arrangementen zijn gebasseerd op de 
huidige wisselkoers: €1,00 = US$ 1,00. 
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/verenigde-
staten-van-amerika/reizen/reisadvies aan. 
Deze dient de reiziger zelf in de gaten te 
houden.

Retourvlucht (t i jden onder voorbehoud)

Handbagage en 23 kilo ruimbagage;

De maalti jden en drankjes ti jdens de 
vluchten;

Transfer naar het hotel en V.V.

Verbli jf van 5 nachten in het Marriott 
Hotel

Full Conference Pass, incl. één tour op 
30 oktober en het award diner.

Reis- en annuleringsverzekering (optioneel af 
te sluiten)

Niet genoemde maalti jden en kosten voor 
consumpties

ESTA: Online registratie voor reizen naar de 
Verenigde Staten

€4050,00

€3320,00

€4500,00

€3750,00

Niet-Planetree deelnemer
alleengebruik kamer

Planetree deelnemer
delen kamer

Niet-Planetree deelnemer
delen kamer

Aanmelden of  meer  weten? Mai l  naar 
in fo@planetree.n l  of  be l  088-2006 880

We helpen je  graag.

Deze re is  en a l le  b i jbehorende boekingen worden verzorgd door 
Sophus Travel .

PRAKT ISCH


