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Aandachtige, warme zorg voor mensen met dementie
Middagsymposium | 19 oktober 2017 | Feestzaal, Bouillonstraat 1-3, Maastricht
Tijdens dit symposium wordt ingegaan op wat warme zorg precies is en hoe we de zorg vanuit cliëntperspectief in kaart
kunnen brengen. Er zal gesproken worden over kleinschalig wonen in Duitsland, en de zorgboerderij voor mensen met
dementie. Zowel onderzoek als praktijk komen aan bod.

Programma

Aansluitend aan het symposium zal Bram de Boer zijn proefschrift over de zorgboerderij als 24-uurs verpleeghuis voor
mensen met dementie verdedigen. U bent hier ook van harte welkom.
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Ontvangst met koffie/thee en broodjes
Welkom | Prof. Dr. Jan Hamers, Maastricht University
Warme zorg, wat is dat nu precies? | Drs. Hugo van Waarde, initiatiefnemer WarmThuis
Het belang van het cliëntperspectief | Prof. Dr. Katrien Luijkx, Tilburg University
Shared housing in Germany | Prof. Dr. Karin Wolf-Ostermann, Bremen University
Pauze
Onderzoek naar dagbesteding op zorgboerderijen | Dr. Ir. Simone de Bruin, RIVM
De zorgboerderij in de praktijk | Anita Coolen, manager/verpleegkundige Zorghoeve/ Zorgboerderij de Port
Afsluiting | Prof. Dr. Jan Hamers, Maastricht University
Einde symposium
Promotie Bram de Boer| Minderbroedersberg 4-6, Maastricht

Voor wie?

Waar?

Aanmelden

Het symposium is bedoeld voor iedereen die
geïnteresseerd is in de ouderenzorg.
Dit kunnen bijvoorbeeld (wijk)verpleegkundigen, verzorgenden, artsen, paramedici
en teamleiders van zorgorganisaties zijn,
maar ook onderzoekers, beleidsmakers,
mantelzorgers, studenten en anderen.

Bouillonstraat 1-3, Maastricht
(Feestzaal). U kunt hier komen met
het openbaar vervoer. Indien u met
de auto komt, is het raadzaam om te
parkeren in de parkeerplaats onder
het Vrijthof en vervolgens naar de
Bouillonstraat te wandelen.

De toegang is gratis. Aanmelden is
verplicht en kan tot 15 oktober
2017 via het aanmeldingsformulier
op:
www.academischewerkplaatsouderenzorg.nl

