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Betreft: Uitnodiging groepsgesprek over ketenzorg 
 
Geachte heer, mevrouw, 

 
Wat fijn dat u deelneemt aan het groepsgesprek over ketenzorg. Het 
groepsgesprek wordt georganiseerd door KetenzorgNU en Zorgbelang. Uw 
huisartspraktijk is ook aangesloten bij KetenzorgNU.  
 
Wat is het doel van het groepsgesprek?  
Het doel van het groepsgesprek is uw mening als patiënt te horen over  
ketenzorg en/of de Fitbit.  
 
Waar en hoe laat is het groepsgesprek? 
Het groepsgesprek vindt plaats op:  
 
Dag:   maandag 11 december 
Tijd:   ’s Avonds van half zes tot zeven uur (17.30 – 19.00) 
  U wordt ontvangen met een broodje en soep.  
Locatie:  Ketenzorg NU, Atoomweg 50 in Utrecht 
 
U wordt ontvangen bij binnenkomst door onze gastvrouw in de hal bij de 
ingang. U krijgt een vergoeding voor de gemaakte reiskosten en een 
bol.com bon van 15 euro. 
 
Wat bespreken we met elkaar? 
 
 

1) Wachtkamerscherm over ‘Ketenzorg’ en gesprek over de 

toekomst van ketenzorg met een digitaal platform.  

 

2) Ervaringen met de eerste digitale platforms en stappenteller 

worden uitgewisseld. 

 
3) Ervaring delen?   

We zijn op zoek naar patiënten die hun ervaringen met het 
platform op 30 januari willen delen met zorgverleners en 
patiënten, zodat het werk van de zorgverleners ook in de 
toekomst goed aansluit bij de wensen en behoeften van 
patiënten. Is dit iets voor u? 
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KetenzorgNU is dé 

organisatie in de regio 
Noordwest-Utrecht voor 
betrokken zorgverleners in de 
chronische ketenzorg. 
KetenzorgNU organiseert 
namens de huisartsen de 
samenwerking van de 
verschillende zorgverleners 
rondom een chronische 
aandoening. 
KetenzorgNU brengt 
patiënten en zorgverleners 
met elkaar in gesprek over de 
juiste ketenzorg: de zorg en 
ondersteuning die patiënten 
met een chronische 
aandoening nodig hebben.  

 
 



 
 

 

 
Hoe gaan we verder met de uitkomsten van het groepsgesprek? 
Op basis van uw ervaringen kunnen we de ketenzorg inrichten op een 
manier die toekomstbestendig is. Verder hopen we dat uw ervaring 
anderen kan inspireren. 
 
Vragen? 
Neem voor vragen over het groepsgesprek contact op met Marian Verkerk, 
kwaliteitsmanager bij Ketenzorg NU: m.verkerk@ketenzorgnu.nl  of 06 - 
81412520 
 
Hartelijke groet,  
 
Marian Verkerk, 
Kwaliteitsmanager bij Ketenzorg NU 

mailto:m.verkerk@ketenzorgnu.nl

