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LUMC Campus Huisartsenopleiding Den Haag
In onze Zaterdag Live uitzending richten wij ons stamtafelthema op de Huisartsenopleiding in Den Haag.
Onze gasten aan tafel zullen zijn: Gasten: Prof Mattijs Numans, Hoogleraar Huisartsgeneeskunde en
hoofd van de afd. Public Health en Eerstelijns Geneeskunde (PHEG) van het LUMC; Hendrik Vrolijk,
huisarts; Erik Visser, Programmamanager bij Zorgbelang en Desh Ramnath, CDA raadslid.
Stedelijke regio's worden steeds belangrijker. Niet alleen economisch gezien, maar ook als knooppunt waar
gezondheids- en zorgvraagstukken samenkomen. De zorgsector is een belangrijk en groeiend onderdeel van
de economie in de stad Den Haag. Wat betreft het bieden van werkgelegenheid, is de zorg zelfs op drie na de
grootste sector. De gemeente wordt meer en meer verantwoordelijk voor de zorg en gezondheid van de
burgers in de regio.
Door de samenstelling en karakteristieken van de bevolking in de regio, wordt de stad Den Haag
geconfronteerd met unieke en complexe gezondheids- en zorgvraagstukken. Een aantal groepen in het
bijzonder is kwetsbaar, waar de risico's van gezondheid, armoede en deelname aan het maatschappelijke
leven betreft. Het gaat hierbij om jeugd, ouderen en achterstandsgroepen.
LUMC-Campus Den Haag is een gezamenlijk initiatief van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), de
Haagse Samenwerkende Topklinische Opleidingsziekenhuizen (STZ-ziekenhuizen) MCH-Bronovo en het
Haga Ziekenhuis, de Universiteit Leiden, de Gemeente Den Haag, GGD Haaglanden en Haagse
huisartsen. Door middel van deze samenwerking en netwerken beogen de initiatiefnemers met de
Huisartsenopleiding en het programma Public Health bij te dragen aan het aanpakken van de
gezondheidsproblematiek van kwetsbare bevolkingsgroepen in een grootstedelijke, multi-etnische omgeving
en ligt de focus op het creëren van merkbare meerwaarde op het gebied van innovatie in de zorg, medisch
onderwijs en patiëntgebonden onderzoek in de Haagse regio. De hier uit voortvloeiende wetenschap en
kennis zal de huisartsen en de inwoners van Den Haag profijt opleveren.
Vanuit servicecentrum ‘de Post’ aan de Joan Blasiusstraat 100 in Den Haag, zendt Discus Radio & Televisie wekelijks op
zaterdag, een drie uur durend live kijkradioprogramma uit. De programma’s van RTV DISCUS hebben een
politiek-maatschappelijke- en culturele inhoud.

ZATERDAG LIVE, elke zaterdag tussen 11.00 en 13.00 uur
. Internet: kijk via de livestream op www.rtvdiscus.nl
. Televisie: Den Haag TV, op Ziggo kanaal 40 of digitaal kanaal 45 of Cayway kanaal 67
. Radio: luister via de kabel op 106.8 FM.
Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joop Schouten, Eindredacteur op mobiel
06-50862266 of per mail: redactie@rtvdiscus.nl.

