STUDIEREIS Magnet / Excellente Zorg
CHICAGO
29 AUGUSTUS TOT EN MET 6 SEPTEMBER 2015

Het programma voor deze dag ziet er als volgt uit:
Omdat de Excellente Zorg in Nederland
 Welkom door Vicky, het ontvangen van de
steeds meer geaccepteerd wordt, organiseert
badges en het verder invullen van de
DeTra ook in 2015 weer een studiereis
formulieren voor de kleding
Excellente Zorg naar Chicago. In een week
 Presentatie over Healthcare in the United
krijgen we alle informatie nodig om het
States en Future of Nursing Report
systeem te begrijpen en lopen we ook mee
 Presentatie over Magnet Recognition
met verpleegkundigen, om zo van dichtbij
Program door Vicky Goeddeke
mee te krijgen hoe het in de praktijk werkt.


Zaterdag 29 augustus 2015
We verzamelen bij balie 9 in vertrekhal 2 van
Schiphol voor de vlucht naar Chicago. We vliegen
rechtstreeks of met overstap en komen in de loop
van de middag aan in Chicago. Na de
douaneformaliteiten en het ophalen van de bagage
worden we opgewacht in de aankomsthal voor de
transfer naar het hotel.
We dineren niet al te laat in of vlak bij het hotel.
Zondag 30 augustus 2015
Na het ontbijt beginnen we om 09.00 uur met een
bijeenkomst in een zaaltje van het hotel. Hoewel de
ingeleverde CV’s al een indruk geven van wie je bent,
zullen we toch nog een kleine voorstelronde doen.
Tevens nemen we de week door en maken we
afspraken op welke manier de evaluatie is.
Daarna verplaatsen we ons per auto naar het
centrum van Chicago. Afhankelijk van het weer gaan
we onder leiding van een gids een tour maken door
het centrum van Chicago.
Daarna kan ieder voor zich nog even over Michigan
Avenue lopen en rond 18.30 uur verzamelen we op
een afgesproken plek voor het diner dat we in
Chicago gebruiken. Na afloop van het diner gaan we
terug naar het hotel.
Maandag 31 augustus 2015
Vandaag beginnen we met het hoofddoel van de
studiereis, meekijken in het Northwest Community
Hospital. We worden ontvangen door Vicky
Goeddeke. Zij is de Magnet Recognition Program and
Nursing Excellence Manager van het ziekenhuis en
de gehele week ons aanspreekpunt. Zij is ook degene
die alle afspraken heeft gemaakt. We vertrekken van
het hotel om 07.40 uur. We hebben de hele dag
presentaties in het ziekenhuis.

Presentatie over Emergency Services in the
US & at NCH
 Koffie
 Tour door het ziekenhuis
 Presentatie over Home Care in the US & at
NCH
 Presentatie over The Patient Experience
 Lunch
 Presentatie over Mental Health Care in the
US & at NCH
 Presentatie over Geriatric Care in the US & at
NCH
 Presentatie over Oncology & Palliative Care
in the US & at NCH
 Koffie
 Presentatie over Shared Governance
 Presentatie over Magnet Concept –
Transformational Leadership door Vicky
Goeddeke
 Presentatie over Nursing Research in the US
& at NCH
 Vragen rondje en evaluatie van de dag
We gaan terug naar het hotel rond 16.00 uur.
’s Avonds gaan we gezellig met elkaar bowlen en
ondertussen een hapje eten en een drankje drinken.
Dinsdag 1 september 2015
Deze dag lopen we voor het eerst mee op een
afdeling van het ziekenhuis of de thuiszorg en de
psychiatrische afdeling. Iedereen heeft voorkeuren
ingeleverd en die worden zoveel mogelijk
gehonoreerd. Het is de bedoeling alle ins en outs van
het Magnet systeem te bekijken en ook te zien wat de
meerwaarde is. Persoonlijke gesprekken zijn heel
belangrijk. ‘s Avonds wonen we een wedstrijd van de
Chicago Cubs bij.
Woensdag 2 september 2015

Inschrijven kan door het meegestuurde inschrijfformulier digitaal in te vullen
en als WORD document samen met een kopie paspoort aan ons te retourneren.
Het minimum aantal deelnemers is 10, het maximum is 14
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Vandaag draaien we een halve dag mee op een
(andere) afdeling. De woensdagmiddag wordt op een
andere manier ingevuld. De middag vullen we in met
een bezoek buiten het ziekenhuis. Daarnaast krijgt
iedereen een paar uurtjes voor zichzelf om alle
indrukken van de afgelopen dagen te verwerken. We
dineren in de buurt van het hotel.
Donderdag 3 september 2015
Iedereen loopt vandaag nog een keer mee op een
afdeling in het ziekenhuis. Dit is de laatste dag dat dit
gebeurt. Het diner vindt plaats vlakbij het hotel.
Vrijdag 4 september 2015
Vanochtend beginnen we met een evaluatie van de
week. Zijn de leerdoelen gehaald, hoe koppelen we
terug naar onze eigen organisaties en wat vinden we
van het Amerikaanse systeem.
Zodra we klaar zijn met de evaluatie gaan we naar
Chicago om nog heerlijk de dag daar door te
brengen. We sluiten de week af met een heerlijk
diner in een goed restaurant.
Zaterdag 5 september 2015
De ochtend is nog vrij en kan gebruikt worden voor
de laatste inkopen in de dichtstbijzijnde Mall.
Rond 13.30 uur gaan we naar het vliegveld voor de
terugvlucht naar Nederland. We vertrekken aan het
einde van de middag vanuit Chicago.

Zondag 6 september 2015
In de ochtend komen we in Amsterdam aan. Een
mooie reis zit er op.
De richtprijs voor deze reis is € 1925 per persoon
op basis van een gedeelde tweepersoonskamer. In
dit bedrag zitten ook de maaltijden inbegrepen.
De vlucht naar Chicago komt hier nog bij.
De reis is inclusief:
 Verblijf op basis van gedeelde
tweepersoonskamer
o (éénpersoonstoeslag € 425)
 Alle maaltijden muv lunch op dag 4 en dag 6
 Een drankje tijdens diners
 Vervoer ter plaatse
 Studieprogramma
 Aangegeven culturele uitstapjes
 Begeleiding
 Visumkosten
De reis is exclusief:
 Verzekeringen
 Privé uitgaven
 Overige drankjes en lunches
 Intercontinentale vlucht, De keuze hiervan is
afhankelijk van het aantal deelnemers en de
dan geldende ticketprijs. Dit kan rechtstreeks
of met overstap zijn.

Inschrijven kan door het meegestuurde inschrijfformulier digitaal in te vullen
en als WORD document samen met een kopie paspoort aan ons te retourneren.
Het minimum aantal deelnemers is 10, het maximum is 14

