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Symposium Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg

Mensen die in de ouderenzorg werken worden tegenwoordig regelmatig
geconfronteerd met nieuwsberichten, waarin een negatief beeld wordt
geschetst van de ouderenzorg. Positieve berichten over de ouderenzorg
zijn schaars; de media lijkt niet zo geïnteresseerd in positieve verhalen
over de zorg. Welke invloed heeft dit op medewerkers? Schamen we ons
soms als we vertellen dat we in de ouderenzorg werken? In hoeverre zijn
we zelfbewust genoeg om te weten waar we trots op kunnen zijn en hoe
we vanuit die trots kunnen komen tot verdere kwaliteitsverbetering in de
zorg?

Iedere zorgmedewerker heeft zijn eigen ideeën over hoe de ideale zorg
eruit zou moeten zien. Een veelgehoord geluid hierbij is “als we maar
meer personeel hadden, dan zouden we een betere kwaliteit van zorg
kunnen bieden”. Maar klopt dit wel? Wordt de kwaliteit van zorg
inderdaad bepaald door de hoeveelheid personeel? En welke rol heeft
onderwijs in het verbeteren van de kwaliteit van zorg?

Graag willen we dit jaarlijks symposium van de Academische Werkplaats
Ouderenzorg gebruiken om samen met medewerkers, die actief zijn in de
intra- en extramurale zorg, van gedachten te wisselen over wat de
succesfactoren zijn voor een goede kwaliteit van zorg.

Wat gaan we doen?

Onder leiding van dagvoorzitter Prof. Dr. Ruud Kempen komen de
volgende thema’s aan bod:

discussie met het publiek aan de hand van stellingen;
overzicht van de resultaten van een wetenschappelijk onderzoek naar
de relatie tussen personele inzet en kwaliteit van zorg in verpleeg-
huizen;
presentatie over de ParticipatieKliniek: “een nieuwe manier om de
blik van medewerkers te kantelen en de zorg in beweging te
brengen”;
bespreking van de Leidraad Verantwoorde Personeelssamenstelling;
aandacht voor de belangrijke rol van onderwijs in de zorg;
discussie in kleine groepen over succesfactoren voor een goede
kwaliteit van zorg.

Voor wie?

Het middagsymposium is primair bedoeld voor alle medewerkers,
waaronder (wijk)verpleegkundigen, zichtbare schakels, verzorgenden,
artsen, paramedici, teamleiders, managers, en directie van de
zorgorganisaties behorend tot de Academische Werkplaats Ouderen-
zorg Zuid-Limburg: Cicero Zorggroep, Envida, MeanderGroep, Mosae
Zorggroep, Sevagram, Vivantes Ouderenzorg en Zuyderland.

Wanneer

Vrijdag 11 november 2016 van 12:00 – 18:00 uur, inclusief borrel.

Locatie

Van der Valk Hotel Stein-Urmond.
Adres: Mauritslaan 65, 6129 EL Urmond, tel +31 (0)46 4269030

Bereikbaarheid

Met de auto: het Van der Valk Hotel Stein-Urmond is gelegen aan de
A2 afritnummer 48. Op het parkeerterrein van Van der Valk Hotel
Stein-Urmond kan kosteloos geparkeerd worden.
Met het openbaar vervoer: Vanaf het treinstation neemt u Bus 111 en
stapt u uit in Urmond op de Mauritslaan.

Aanmelden

De toegang is gratis. Aanmelding is verplicht en kan tot 7 november
2016 via het aanmeldingsformulier op onze website:
www.academischewerkplaatsouderenzorg.nl
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Programma middagsymposium Academische Werkplaats Ouderenzorg

12.00 Ontvangst met koffie/thee en vlaai

12.30 Welkom | Marla  Venderink,  Raad van Bestuur Mosae Zorggroep en
| Joris de Jong, Raad van Bestuur Vivantes Ouderenzorg

12.35 Inleiding door  de dagvoorzitter | Ruud Kempen,  Hoogleraar Sociale Gerontologie, Universiteit Maastricht 
Mening van de aanwezigen, stemmen over stellingen

12.45 Meer is niet per se beter | Jan Hamers,  Hoogleraar Ouderenzorg, Universiteit Maastricht
De relatie tussen personele inzet en kwaliteit van zorg in verpleeghuizen

13.15 Met Passie, Trots en Professioneel werken in de ouderenzorg | Gerda van Brummelen, adviseur V&VN
Wat hebben de ParticipatieKliniek en de Leidraad Personeelssamenstelling met elkaar te maken?

13.45 Pauze

14.15 Niet  trots? Schaam je! | Raymond Clement, directeur Faculteit Gezondheidszorg, Zuyd Hogeschool

14.45 Wat zijn succesfactoren voor een goede kwaliteit van zorg? | Discussiegroepen

16.45 Take home messages en afsluiting  | Ruud Kempen, Hoogleraar Sociale Gerontologie, Universiteit Maastricht

17.00 Borrel

Schaamte of trots? Werken in de ouderenzorg anno 2016


