
 
 
 
Betreft: Uitnodiging dialoogtafel: Covid-19: na vaccineren, hoe verder?  
  
Beste zorgverleners van de regio Apeldoorn – Zutphen,  
 
Waarom zou elke zorgorganisatie opnieuw het wiel uitvinden als we ook onze krachten kunnen bundelen 
in de regio? Zo zijn we samen altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en de beste oplossingen op 
vraagstukken die bij ons allen spelen en verhogen we het kennisniveau van de hele regio.  
 
Kennisplatform  
Als onderdeel van Waardigheid en Trots in de regio, onder de paraplu van het programma Specialist 
Ouderengeneeskunde regio Apeldoorn – Zutphen, introduceren we binnenkort een 
online kennisplatform. Een platform door en voor alle specialisten ouderengeneeskunde (SO) en alle 
andere specialisten rondom ouderenzorg. Dit platform heeft als doel de regio met elkaar te verbinden, 
kennis te delen en dus de kwaliteit van de medische ouderenzorg in regio Apeldoorn – Zutphen te 
verhogen.   
 
Meer informatie over de officiële lancering van het platform volgt.  
  
Uitnodiging dialoogtafel  
Omdat we merken dat momenteel rondom COVID19 een aantal vraagstukken spelen nu binnen het 
verpleeghuis de meeste cliënten hier tegen gevaccineerd zijn, willen we je uitnodigen voor een 
dialoogtafel om met experts vanuit alle zorgorganisaties kennis en ervaringen uit te wisselen.  
• testen jullie nog steeds zo laagdrempelig bij verkoudheidsklachten?  
• wat betekent een positieve PCR test als je corona hebt doorgemaakt? 
• mag er weer geknuffeld worden ?  
• dragen we nog mondmaskers?  
We kunnen dan gelijk de mogelijkheden van ons platform ervaren, doe je ook mee?  
 
Wanneer:  6 mei 16:30 – 17:30 uur met mogelijkheid tot netwerken t/m 18:00 uur 
Voor wie:  alle zorgverleners die geïnteresseerd zijn in of betrokken bij vraagstukken omtrent de 

Covid-19 vaccinaties  

Aanmelden:   https://sog2025.nl/event/covid-19-na-vaccineren-hoe-verder/ 
 
  
Op de hoogte blijven?  
Kan/wil je niet bij de dialoogtafel aanwezig zijn, maar wel op de hoogte gehouden worden 
van toekomstige evenementen en informatie? Stuur je naam, functie, organisatie en emailadres 
naar: INFO@SOG2025.NL  
 
Graag tot ziens op 6 mei, ik reken op je.   
   
Met vriendelijke groet,  
 
Actieteam Kennis Delen in regio Apeldoorn – Zutphen  
Rob Hillerström 
specialist ouderengeneeskunde 
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