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Internationale conferentie
Building the Future of Health
1 - 3 juni 2016, Groningen
GRONINGEN – Nieuwe behandelmethoden, de al
voortschrijdende kennis en (medische) technologie: alle hebben
invloed op de manier waarop wij onze zorg organiseren.
Nanorobots en slimme domotica gaan ons helpen sneller beter
te worden. Sciencefiction? Welnee, veel technieken zijn er al. Het
is slechts een kwestie van tijd voor we ze ook terug gaan zien in
de dagelijkse zorgpraktijk. Maar wat voor effect heeft dit alles op
onze ziekenhuizen en zorginstellingen?
Een huis waarin je gegarandeerd vier jaar ouder wordt, kan dat?
Hebben we over veertig jaar nog wel ziekenhuizen nodig? En hoe zorgen
we voor gezonde wijken, buurten en steden? Dergelijke vragen staan
centraal tijdens het internationale congres Building the Future of Health
(BTFOH) dat van 1 - 3 juni 2016 plaatsvindt in het UMCG in Groningen.
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BTFOH markeert een omslag in het denken over onze zorg en
gezondheid. Als we met z’n allen ouder en gezonder willen worden, dan
ligt de sleutel in een bewuste levensstijl. Preventie is het sleutelwoord en
de enige remedie tegen de al stijgende zorgkosten. Binnen deze context
agendeert BTFOH de bijdrage die de gebouwde omgeving kan leveren
aan een goed en gezond leven.
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Vanuit de overtuiging dat de beste oplossingen ontstaan door het
verbinden van kennis, is het congres sterk interdisciplinair van aard.
Drie dagen lang biedt het een inspirerende omgeving waar ontwerpers,
beleidsmakers, bestuurders en zorgprofessionals uit binnen- en
buitenland elkaar kunnen ontmoeten en kennis op kunnen doen.

Niet voor publicatie

Het congres biedt een podium aan ruim honderdvijftig prominente
sprekers, waaronder Andre Knottnerus (WRR), Machteld Huber
(Institute for Positive Health), Rijksbouwmeester Floris Alkemade, Johan
Mackenbach (Erasmus Universiteit), Rudy Rabbinge (Wageningen
Universiteit), Sophia de Rooij (UMCG), Douglas L. Wood (Mayo Clinic),
Paul Scialla (Delos Innovate Well), Deborah DiSanzo (IBM Watson
Health), Anne-Sophie Parent (AGE Platform Europe), Gordon Price
(Simon Fraser Universiteit), Jeffrey Shumaker (Chief Urban Designer
New York), Christine Nickl (Nickl & Partner Architecten), Hilary Sample
(Columbia Universiteit) en vele anderen.
Onder de titel The Architecture of Hospitals biedt de conferentie een
prachtig overzicht van de (inter)nationale state of the art op het vlak
van ziekenhuisarchitectuur en het ontwerp van zorgvoorzieningen in de
care: van groot tot klein. Zowel opdrachtgevers als ontwerpers zijn hier
vertegenwoordigd.
BTFOH is een initiatief van het Healthy Ageing Network NoordNederland (HANNN), de Stichting Thomassen à Thuessink, TNO en
leerstoel voor Ruimte en Gezondheid van de Rijksuniversiteit Groningen.
De conferentie is een geassocieerde activiteit van het Nederlandse EUvoorzitterschap in de eerste helft van 2016.
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