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Omgaan met uitdagingen in complexe zorgsituaties



Uitnodiging symposium Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg

Er staan ons grote veranderingen te wachten omdat vanaf 1 januari 2015 de
zorg voor ouderen verder zal verschuiven naar de thuissituatie. Dat betekent
onder andere dat de omvang van de complexe zorg voor de meest kwetsbare
ouderen in de thuissituatie zal toenemen. Mantelzorgers,
wijkverpleegkundigen en andere medewerkers actief in de thuiszorg kunnen
voor verschillende uitdagingen komen te staan. Voorbeelden hiervan zijn
cliënten die aangeven geen zorg te willen ontvangen maar die misschien wel
nodig hebben. Of ouderen met dementie die agressief zijn of dwalen maar
toch alleen thuis wonen. Er kan soms zelfs sprake zijn van onvrijwillige zorg.
De vraag die centraal staat tijdens dit symposium: hoe moeten we handelen in
deze transitie om menswaardige zorg thuis te bewaken?  Mogelijk kunnen we
de expertise vanuit de intramurale zorg in de wijk inzetten om in moeilijke
situaties oplossingen te vinden. Daarom willen wij tijdens het symposium met
medewerkers actief in de intramurale en extramurale zorg samen van
gedachten wisselen over oplossingen voor de genoemde uitdagingen.

Wat gaan we doen?

Onder leiding van dagvoorzitter Prof. Dr. Jos Schols zullen de volgende
thema’s aan bod komen:
• Schets van veranderingen in ouderenzorg en mogelijke gevolgen voor de

praktijkuitvoering;
• Concretisering thema van het symposium door een duo-interview met een

mantelzorger en verpleegkundige;
• Presentatie resultaten van een onderzoek naar het voorkomen van

onvrijwillige zorg  van mensen met dementie thuis en beïnvloedende
factoren;

• Een interactieve panel/publiek discussie aan de hand van stellingen;
• Discussie in kleine groepen over de vraag hoe mensen zo lang mogelijk in

de eigen thuissituatie ondersteund kunnen worden;
• Presentatie van mogelijk plan van aanpak om met uitdagingen om te gaan

en menswaardige zorg te blijven verlenen thuis.

Voor wie?

Het middagsymposium is primair bedoeld voor alle medewerkers van
zorgorganisaties, waaronder casemanagers dementie, (wijk)verpleeg-
kundigen, zichtbare schakels, verzorgenden, artsen, paramedici en
teamleiders van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg:
MeanderGroep, Sevagram, Envida, Orbis Medisch en Zorgconcern,
Cicero Zorggroep, Vivantes en Mosea Zorggroep.

Wanneer

21 November 2014 van 12:30 – 17:00 uur.

Locatie

Orbis Thuis, locatie Orbis Medisch Centrum, Sittard-Geleen.
Adres hoofdingang:  Dr. H van der Hoffplein 1, 6162 BG Sittard-Geleen
Vergadercentrum 2e etage: meldt u zich a.u.b. bij de balie aan de
hoofdingang, daar wordt u doorverwezen.
Klik hier voor een Routebeschrijving.

Parkeren

Adres parkeergarage OMC: Demystraat 1, 6162 AP Geleen
Parkeren kost €1,30 per uur, maximaal € 7,50 per dag

Aanmelden

De toegang is gratis. Aanmelding is verplicht en kan tot 14 november 2014
via het aanmeldingsformulier op onze website.
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Menswaardige zorg thuis: omgaan met uitdagingen in complexe zorgsituaties
Programma middagsymposium Academische Werkplaats Ouderenzorg

12.30 Ontvangst met koffie/thee

13.00 Welkom | Drs. Roel Goffin, Raad van Bestuur Orbis Medisch en Zorgconcern

13.05 Veranderingen in de thuiszorg | Prof. Dr. Jos Schols, Universiteit Maastricht / Envida (middagvoorzitter)

13.15 Interview | met Chantal Bonselaar, Hulp bij Dementie / Orbis Medisch en Zorgconcern en Ellie Loman, Mantelzorger

13.30 Onvrijwillige zorg thuis | Prof. Dr. Jan Hamers, Universiteit Maastricht

13.45 Paneldiscussie
Drs. Helma Zijlstra � Directeur V&VN
Dr. Thijs Melchior �Coördinerend Senior Inspecteur, Inspectie voor de Gezondheidszorg
Elly Duijf, MMC � Directeur Innovatiekring dementie
Drs. Jennie Mast � Senior Adviseur, Vilans
Drs. Tineke van Sprundel � Senior beleidsmedewerker, Actiz

14.30 Pauze

15.00 Visie op onvrijwillige zorg thuis vanuit de Academische Werkplaats | Jos Stevens, Cicero Zorggroep

15.10 Discussie in werkgroepen over aanpak ondersteuning in de thuiszorg

16.40 Tekenen intentieverklaring door de bestuurders van de MeanderGroep, Sevagram, Envida, Orbis Medisch en Zorgconcern,
Cicero Zorggroep, Vivantes en Mosea Zorggroep

17.00 Afsluiting | Prof. dr. Jos Schols

17.05 Borrel


