
Uitnodiging Werkconferentie - 3 oktober

‘Ik blijf thuis!
Dokter, hoe doen
we dat samen?’



  

“We willen de
samenwerking met huisartsen 

en praktijkondersteuners in 
de regio verbeteren.”Programma

15.30 uur: Inloop met koffie en iets lekkers

16.00 uur: Start programma
 · Opening en welkom
   (door Paula Nelissen, Voorzitter Raad van Bestuur RSZK ZorgProfessionals)

 · Inleiding waar wordt ingegaan op recente ontwikkelingen in onze regio.
   We wisselen kennis en ervaringen uit over onze zorg en behandeling voor  

 kwetsbare ouderen. Daardoor kunnen we elkaar nog beter kunnen aanvullen  
 in de samenwerking. Zo zorgen wij er samen voor dat kwetsbare ouderen  
 in de Kempen zo lang mogelijk zelfstandig en vitaal thuis blijven wonen.

   (door dagvoorzitter Karin Heezen, Manager Zorg RSZK Zorgprofessionals en
   Esther van den Hende, Projectmanager Zorgprogramma Kwetsbare Ouderen PoZoB)

16.30 uur: Eerste plenaire deel
 Inspirerende praktijkvoorbeelden van onze samenwerking in de eerste lijn.  

Wat levert dit op voor cliënt, betrokkenen zorgverleners en de kwaliteit van 
ouderenzorg in onze regio. (door Karin Thijssen POH, Barbara Ambachtsheer, Huisarts

 en Natascha van de Wiel, specialist ouderengeneeskunde)

‘Ik blijf thuis! Dokter hoe doen we dat samen?’
Het aantal kwetsbare ouderen in onze regio neemt de aankomende jaren sterk toe. 
Hoe zorgen we er voor dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen? Wij nodigen 
u uit om dit met ons vorm te geven in de werkconferentie die wij samen met PoZoB 
organiseren. De doelstelling is de zorg en behandeling voor ouderen in de Kempenregio
te verbeteren door onze expertises bij elkaar te brengen en optimaal te benutten.

Voor wie: Huisartsen, praktijkondersteuners, specialisten ouderengeneeskunde, 
paramedici, wijkverpleegkundigen, mensen die werkzaam zijn in het sociale 
domein en/of betrokken zijn bij de zorg en behandeling voor ouderen.

Datum: Woensdag 3 oktober, 15.30-20.00 uur
Locatie: RSZK Floriaan, Bladel, Wielewaal 10, 5531 LJ Bladel

Aanmelden: 

 Aanmelden kan ook telefonisch op werkdagen tijdens kantooruren:
 06-22330664. Bij inschrijving kunt u aangeven aan welke
 drie workshops u wil deelnemen. U kunt zich aanmelden
 tot uiterlijk 19 september 2018.

          Graag tot dan!

AANMELDEN

https://nl.surveymonkey.com/r/WerkconferentieRSZKPoZoB


 

Workshops
1   Kwetsbare oudere verdient gespecialiseerde geriatrische behandeling.
 Ouderen fit en zelfstandig, welke cliënten verdienen geriatrische behandeling? 

In deze workshop wordt de meerwaarde belicht van geriatrie fysiotherapie en 
multidisciplinaire behandeling.

 Door Karen Blox, geriatriefysiotherapeut en Karlijn van Limpt, geriatriefysiotherapeut.

2   Sarcopenie, een risico voor iedere oudere!
 Wat zijn de gevolgen wanneer sarcopenie onderbelicht blijft in de huisartsenpraktijk?
 Het belang van voeding en beweging om onnodige afname van spierkracht
 door veroudering te voorkomen. We wisselen kennis en ervaringen uit over
 hoe multidisciplinaire behandeling daarin kan bijdragen.
 Door Marjolijn Paridaans, fysiotherapeut, Mariëlle Laureijs, dietiste en Sjanne Raasing, logopedist.

3   Ergotherapie bij Dementerende Ouderen en hun Mantelzorgers Aan Huis (EDOMAH).
 Presentatie wetenschappelijk onderbouwd behandelprogramma voor behoud
 van zelfstandigheid en langer thuis wonen voor mensen met dementie.
 Door Marieke Sprangers, ergotherapeut en Ilse Hennen, ergotherapeut.

4   Diagnostiek bij dementie in de eerste lijn.
 Wanneer, waarom en hoe: cognitieve screening door
 specialist ouderengeneeskunde en psycholoog bij de
 patiënt thuis.
 Door Tom Starmans, specialist ouderengeneeskunde en
 Tom Heijneman, psycholoog.

 Accreditatie is aangevraagd bij NVvPO en V&VN.

17.10 uur: Eerste ronde workshops

17.45 uur: Tweede ronde workshops

18.15 uur: Diner buffet

19.10 uur: Derde ronde workshops

19.35 uur: Tweede plenaire deel, interactief
 Samenwerking in de toekomst: hoe vinden
 we elkaar en werken we samen aan kwaliteit
 van leven voor de kwetsbare ouderen in onze
 regio. (door Karin Heezen en Esther van den Hende)

20.00 uur: Borrel, gelegenheid om na te praten.
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Werkconferentie
‘Ik blijf thuis!
Dokter, hoe
doen we dat
samen?’

Datum:
Woensdag 3 oktober

Tijd:
15.30 - 20.00 uur

Locatie:
RSZK Floriaan, Bladel
Wielewaal 10
5531 LJ  BLADEL

    AANMELDEN

https://nl.surveymonkey.com/r/WerkconferentieRSZKPoZoB

