Uitnodiging
Jaarlijkse NCOG-lezing
Woensdag 23 januari 2019, 16.30 - 21 uur
Locatie Horeca Academie te Den Haag

Gij zult gezond leven
Aanleiding
Het Nederlandsch Congres voor Openbare Gezondheidsregeling (NCOG), een vereniging opgericht in
1896 en sinds enige jaren voortgezet door PHned wijdt al 121 jaar een jaarlijkse bijeenkomst aan een
public health onderwerp. Ditmaal gaat het over het Nationaal Preventie Akkoord (NPA) dat 23 nov. jl. is
getekend en dat vrijwel iedereen in de openbare gezondheidszorg raakt. Het gaat om de voor de
volksgezondheid essentiële thema’s: roken, te zwaar worden en onmatig alcoholgebruik. Zie:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gezondheid-en-preventie/nationaal-preventieakkoord

Naast de Rijksoverheid hebben meer dan 70 partijen één of meer van de drie deelakkoorden van het
Preventieakkoord getekend, zoals patiëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten,
sportverenigingen en –bonden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Andere, zoals de SER,
hebben geholpen bij de totstandkoming. Met dit akkoord is een beweging in gang gezet, waarbij nog veel
meer partijen zullen moeten aanhaken.
Daarom is het nodig dat iedereen die bij public health betrokken is niet alleen kennisneemt van het NPA,
maar ook nadenkt over de bijdrage van de eigen organisatie. Deze bijeenkomst helpt daarbij.

Programma
Inloop om 16:30 uur, programma start om 17:00 uur.
Na een korte uiteenzetting van de inhoud van het NPA zal prof. dr. Niek Klazinga, hoogleraar sociale
geneeskunde Universiteit van Amsterdam en tevens werkzaam bij de OECD te Parijs, problemen
signaleren en oplossingsrichtingen aanduiden. Hij kan dat doen mede in een internationaal perspectief.
Omdat preventie een leefstijlcomponent heeft, komt altijd de vraag op of de “bemoeizorg” van de
betrokken akkoordpartijen niet veel te ver gaat. Prof. dr. Marcel Verweij, hoogleraar filosofie aan de
Wageningen Universiteit, zal op die en verwante kwesties ingaan.
Na een pauze met een hapje volgt een discussie o.l.v. prof. drs. Ernst Roscam Abbing met de
inhoudsdeskundige paneleden (dr. Matthijs van den Berg, RIVM, Willem Lageweg, Transitiecoalitie
Voedsel, en prof. dr. Karien Stronks, UvA., Kamerleden (onder voorbehoud) en alle andere aanwezigen.
Plaats: Horeca Academie, Anna van Hannoverstraat 4, 2591 BJ Den Haag
Recht tegenover station Laan van Nieuw Oost Indië, uitgang voormalig ministerie van Sociale Zaken. Met
openbaar vervoer goed te bereiken: tram 2, bus 28 en 32, RandstadRail lijnen 3 en 4 en NS-treinen.
Aanmelden en informatie: info@phned.nl
Kosten: gratis voor PHned leden, voor niet-leden € 35,-. Het bedrag graag overmaken naar
penningmeester PHned op rekeningnummer NL17 INGB 0007 4603 72 ovv ‘NCOG lezing 2018’.
PHned-lid worden kan natuurlijk ook: voor € 25,- per jaar ovv ‘nieuw lid PHned via NCOG lezing’.
Accreditatie wordt aangevraagd.
Wij vragen jullie deze uitnodiging te verspreiden onder jullie netwerk

