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Symposium Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg 
  
Hoe ziet de toekomst van de ouderenzorg eruit? Hoewel niemand dit 
precies weet, zien we wel een aantal trends. Ouderen houden steeds 
meer regie over hun leven en stellen andere eisen aan zorgverlening. 
Daarnaast zien we ook dat de arbeidsmarkt verandert. Er zijn minder 
mensen beschikbaar en aan hen worden andere eisen gesteld. Goede 
kwaliteit van zorg komt pas echt tot stand in een gelijkwaardige 
zorgrelatie tussen ouderen en professionals, waarbij het primair gaat 
om de bijdrage aan de levenskwaliteit van ouderen. Hoe kunnen we dit 
tot stand laten komen, voor nu en in de toekomst? Antwoorden hierop 
kunnen we vinden op het gebied van technologie, sociale innovaties of 
in het anders opleiden van medewerkers. In dit jaarlijks symposium van 
de Academische Werkplaats Ouderenzorg willen we samen met 
medewerkers, die actief zijn in de intra- en extramurale zorg, van 
gedachten wisselen over wat de succesfactoren zijn voor een 
duurzame en goede kwaliteit van zorg.  
 
Wat gaan we doen? 
Onder leiding van middagvoorzitter Jan Hamers, Hoogleraar 
Ouderenzorg en voorzitter van de Academische Werkplaats 
Ouderenzorg, komen de volgende thema’s aan bod:    

  
Inzicht vanuit de wetenschap en praktijk in de mogelijkheden van 
ondersteunende technologie; 

Hoe maken we een zorgpraktijk waarin ruimte kan zijn om samen 
innovatief te experimenteren?; 
Hoe kunnen we de levenskwaliteit van ouderen vergroten?; 
Discussie in kleine groepen over succesfactoren om goed te kunnen 
werken in de ouderenzorg, waarin de zorgrelatie centraal staat.  

Voor wie?  
Het middagsymposium is primair bedoeld voor alle medewerkers, 
waaronder (wijk)verpleegkundigen, zichtbare schakels, verzorgenden, 
helpenden, huishoudelijke hulpen, artsen, paramedici, psychologen, 
maatschappelijk werkenden, activiteitenbegeleiders, teamleiders, 
managers, HR-medewerkers, directie van de zorgorganisaties, 
onderzoekers en docenten behorend tot de Academische Werkplaats 
Ouderenzorg Zuid-Limburg: Cicero Zorggroep, Envida, MeanderGroep, 
Mosae Zorggroep, Sevagram, Vivantes Ouderenzorg, Zuyderland, Zuyd 
Hogeschool en Universiteit Maastricht. 
   
Wanneer 
Donderdag 16 november 2017 van 12:00 – 17:00 uur, met aansluitend 
een informele borrel. 
 
Locatie  
Theater Sevagram.  
Adres: Henri Dunantstraat 3, 6419 PB Heerlen 
 
Bereikbaarheid 
Met de auto: U kunt gratis parkeren op de parkeerplaats aan de Henri 
Dunantstraat. Dit is de eerste Sevagram parkeerplaats aan uw 
rechterhand vanaf de Tichelbeekstraat, gelegen aan de overzijde van 
het geriatrisch revalidatiecentrum Plataan.  
Met het openbaar vervoer: Vanaf het treinstation Heerlen neemt u 
buslijn 22, 40, 44 of 58 en stapt u uit bij halte Henri Dunantstraat.  
 
Aanmelden 
De toegang is gratis. Aanmelding is verplicht en kan tot 11 november 
2017 via het aanmeldingsformulier op onze website: 
www.academischewerkplaatsouderenzorg.nl 

https://awo.mumc.maastrichtuniversity.nl/node/15406
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Programma 

12.00 uur Ontvangst met koffie, thee en broodjes 
 
12.30 uur Opening door middagvoorzitter | Jan Hamers, Hoogleraar Ouderenzorg, Universiteit Maastricht 
 
12.35 uur Welkom en introductie op het thema | Trudie Severens, Raad van Bestuur Sevagram 
 
12.50 uur Partners in de zorg?  De relatie tussen zorgvragers en medewerkers centraal |  

Bestuurlijke visie: Kina Koster, Raad van Bestuur Cicero Zorggroep 
Wetenschappelijke visie: Sandra Zwakhalen, Universitair Hoofddocent Universiteit Maastricht 

 
13.30 uur Technologie in de zorg: resultaten uit wetenschap en praktijk |  

Ramon Daniels, Lector Zuyd Hogeschool i.s.m. Tom Brandsma (Vivantes), Tim van de Geijn (Sevagram),  
Maarten Coolen (Zuyderland) en Theresa Thoma-Lürken (Universiteit Maastricht) 
  

14.00 uur Pauze 
  

14.30 uur Maak er werk van! Opleiden op maat in de ouderenzorg|  
 Raymond Clement, directeur Faculteit Gezondheidszorg Zuyd Hogeschool 
  
14.45 uur Welke acties moeten we ondernemen om te zorgen dat we ook in de toekomst goede zorg  
  kunnen blijven bieden? | Discussiegroepen    
  
16.45 uur  Take home messages en afsluiting | Middagvoorzitter  

  
17.00 uur Borrel 
 

Toekomst van de ouderenzorg: werken met hart en ziel aan innovatie 


