Uitnodiging
Huisartsen-Medisch
Specialisten Diner

Het bewaken en verbeteren van kwaliteit, veiligheid en service is
een vanzelfsprekend onderdeel van ons dagelijks werk: we staan
voor een transparante manier van zorgverlening waarbij patiënten
ervaren goed en snel geholpen te zijn. Om de kwaliteit en veiligheid
van zorg te garanderen, houdt M
 C Groep zich aan het adagium:
‘wat je veel doet, doe je goed’.

Woensdag 16 september 2015
Vanaf 17.30 uur, start programma 18.15 uur
Lab 111
Arie Biemondstraat 111
1054 PD Amsterdam
MC Slotervaart is sinds 11 juni 2015 de nieuwe naam
voor het Slotervaartziekenhuis.

Uitnodiging

De Directie en het Bestuur Medische Staf van MC Slotervaart nodigen u van harte uit
voor het Huisartsen-Medisch Specialisten Diner op woensdag 16 september 2015
vanaf 17.30 uur in Lab 111.
Programma
Tijdens het diner zal Loek Winter, directievoorzitter van MC Slotervaart, een toelichting
geven op de p
 lannen van MC Slotervaart en het belang dat hierbij gehecht wordt aan
een goede samenwerking met de huisartsen in Amsterdam en Badhoevedorp.
Binnen het totale zorgaanbod heeft MC Slotervaart bariatrische chirurgie, klinische
geriatrie en slaapstoornissen als speerpunten aangewezen.
Arnold van de Laar, bariatrisch chirurg, Jos van Campen, klinisch g
 eriater en
Hans Hamburger, neuroloog-somnoloog, zullen in korte bijdragen de o
 ntwikkelingen
op hun vakgebied schetsen.
Willem Gunneman, dagvoorzitter en theatermaker zal de avond presenteren.
Aanmelden
We stellen het op prijs als u uw komst via het sturen van een e-mail aan 
huisarts@slz.nl meldt. Vriendelijk verzoek om in deze mail tevens uw voorkeur voor
een vlees-, vis- of vegetarisch diner door te geven.
Locatie
Het diner zal plaatsvinden in Lab 111, Arie Biemondstraat 111, 1054 PD Amsterdam.
Wij hopen u op 16 september (weer) te mogen ontmoeten in Lab 111.
Directie MC Slotervaart
Willem de Boer, Philipp Jan Flach, Tim Roldaan, Marja Sleeuwenhoek en
Loek Winter
Bestuur Medische Staf
Hugo Brandt Corstius, Sjoerd Bruin, Jos van Campen, Annette Duijn,
Steven Fischer en Saskia Vrouenraets

