Dementiezorg in Europa

Waar zijn we en waar gaan we naar toe?
Uitnodiging Middagsymposium | 8 november 2013 | MeanderGroep, Landgraaf

Uitnodiging symposium AWO
Op vrijdag 8 november a.s. vindt alweer het derde symposium plaats van de
Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg. Graag nodigen wij u uit
hieraan deel te nemen.
In de Academische Werkplaats Ouderenzorg vindt samenwerking plaats
tussen praktijk- en kennisinstellingen rond zorginnovaties en
wetenschappelijk onderzoek. Deelnemers aan de werkplaats zijn
MeanderGroep Zuid-Limburg, Vivre, Sevagram, Cicero Zorggroep, Orbis
Medisch en Zorgconcern, Zuyd Hogeschool en de Universiteit Maastricht.
De samenwerking krijgt op allerlei manieren vorm en de afgelopen jaren is
er een breed palet aan projecten van de grond gekomen. Soms betreft het
kleine en kortdurende projecten, maar soms betreft het ook thema’s –
bijvoorbeeld bewegen of het reduceren van vrijheidsbeperkende
maatregelen - waaraan al jaren intensief wordt samengewerkt. Als rode
draad geldt echter steeds dat knelpunten in de zorg het vertrek- én eindpunt
voor projecten vormen.
In 2013 is vanuit de Academische Werkplaats Ouderenzorg een grootschalig
Europees project afgerond, genaamd ‘RightTimePlaceCare’. Dit project had
als doel om best-practice strategieën te ontwikkelen voor de overgang van
thuiszorg naar verpleeghuiszorg voor mensen met dementie. Het project is
gelijktijdig uitgevoerd in 8 Europese landen (Duitsland, Engeland, Estland,
Finland, Frankrijk Nederland, Spanje en Zweden). Tijdens de conferentie
zullen de eerste resultaten worden gepresenteerd, met hierbij direct een
reactie uit de praktijk. Zijn de resultaten herkenbaar? Zijn er initiatieven uit
de eigen praktijk die aansluiten om de resultaten te duiden?

Met de opgedane kennis zullen we vervolgens in kleine groepen (ca. 10 tot
15 personen) bespreken hoe deze vertaald zou kunnen worden naar
enerzijds het onderwijs en anderzijds de dagelijkse praktijk van het
verpleeghuis en thuiszorg. Vragen die hierbij centraal staan zijn o.a. : hoe
kunnen we de zorg voor mensen met dementie verbeteren? Welke
innovaties gebeuren er al op dit gebied? Wat hebben medewerkers
daarvoor nodig? Wat betekent dit voor het onderwijs? Daarna wordt een
overzicht gegeven van verschillende vernieuwende projecten die op dit
moment worden uitgevoerd.
Het middagsymposium is bedoeld voor managers, teamleiders,
praktijkopleiders, stafmedewerkers, (wijk)verpleegkundigen, zichtbare
schakels, artsen, paramedici en verzorgenden van MeanderGroep ZuidLimburg, Vivre, Sevagram, Cicero, Orbis en de medewerkers van Zuyd
Hogeschool en de Universiteit Maastricht. De toegang is gratis. Aanmelding
is verplicht via: www.academischewerkplaatsouderenzorg.nl uiterlijk
voor 1 november 2013.
Locatie: Mincklerstraat 2 te Landgraaf (MeanderGroep Zuid-Limburg)

Programma middagsymposium Academische Werkplaats Ouderenzorg

Dementiezorg in Europa: waar zijn we en waar gaan we naar toe?
Uitnodiging Middagsymposium | 8 november 2013 | MeanderGroep Zuid-Limburg, Landgraaf
13.00 uur

Ontvangst met koffie/thee | Mincklerstraat 2 te Landgraaf (MeanderGroep Zuid-Limburg).

13.30 uur

Opening| Prof. dr. Jan Hamers, Universiteit Maastricht (middagvoorzitter)

13.40 uur

Welkom | drs. Roger Ruijters, Raad van Bestuur MeanderGroep Zuid-Limburg

13.45 uur

Hoe ziet dementiezorg er in Europa uit? | dr. Hilde Verbeek, MeanderGroep Zuid-Limburg / UM

14.00 uur

Waarom gaan mensen naar het verpleeghuis? | drs. Basema Afram, UM
Met een reactie van een zorgconsulent | MeanderGroep Zuid-Limburg

14.20 uur

Kwaliteit van leven en zorg voor mensen met dementie: is het gras bij de buren altijd groener? | drs. Hanneke Beerens, UM
Met een reactie van een stafmedewerker Verpleging & Verzorging | Vivre

14.40 uur

Mantelzorg: een zorg op zich in Nederland? | dr. Sandra Zwakhalen, UM
Met een reactie van cliëntenraad | Sevagram

15.00 uur

Pauze

15.30 uur

Groepsdiscussie
Thema 1: Hoe kunnen we medewerkers beter opleiden?
Thema 2: Hoe kunnen we het beter doen? Zorginnovaties voor mensen met dementie thuis en in het verpleeghuis?
dr. Michel Bleijlevens, Sevagram / UM en
dr. Erik van Rossum, Zuyd Hogeschool / UM / Sevagram

16.30 uur

Terugkoppeling groepsdiscussie
dr. Michel Bleijlevens, Sevagram / UM en
dr. Erik van Rossum, Zuyd Hogeschool / UM / Sevagram

16.45 uur

Afsluiting | Prof. dr. Jan Hamers, UM

16.50 uur

Borrel

17.30 uur

Einde

