Kalorama symposium

‘Horen en zien in de zorg:
interactie is het halve werk’
Nieuw dynamisch model voor zelfregie van ouderen

Ben je werkzaam
in de ouderenzorg?
Zorg dat je dit
symposium niet mist!

UITNODIGING
Wanneer woensdag 23 mei 2018 van 13.00 tot 16.00 uur
Voor wie Iedereen die werkzaam is in de ouderenzorg, van verzorgenden en verpleegkundigen tot behandelaren en managers. En voor medewerkers wijkteams en
doofblindenzorg.
Waar De aula van Kalorama, Nieuwe Holleweg 12, 6573 DX in Beek (Berg en Dal).
Er is parkeergelegenheid op het terrein van Kalorama. Vervoer van/naar station
Nijmegen is voorzien. Geef bij je aanmelding aan of je hier gebruik van maakt.
Voertaal Nederlands
Accreditatie Deze is in aanvraag bij V&VN
Kosten € 15,00 per persoon
Aanmelden Ben je geïnteresseerd? Meld je dan aan via secretariaat@kalorama.nl
of bel 024 – 684 77 64.

‘Horen en zien in de zorg:
interactie is het halve werk’
Nieuw dynamisch model voor zelfregie van ouderen
Programma:
13.00 uur

Ontvangst met koffie/thee en broodjes in de aula van Kalorama.

13.30 uur

Start programma, opening door Fieke van Deutekom, bestuurder Kalorama.

13.45 uur

‘Zelfregie en het kennen van de bewoner’, presentatie door dr. Anke Persoon,
verpleegkundige en onderzoeker bij UKON, programmaleider V&V
Verzorgenden geven essentiële zorg, en vaak liefdevol. De bewoners meer zelfregie
geven, vraagt om het kennen van de bewoner: wat is voor deze ene bewoner belangrijk?
Zelfregie teruggeven of bevorderen vraagt én een goed gesprek én meer zeggenschap
van verzorgenden en meer ondersteuning van de collega’s om het V&V-team heen.

14.05 uur

Intermezzo, laat je verrassen!

14.15 uur

‘Van beginner tot expert: wat leert ons 30 jaar doofblindenzorg?’, presentatie door
Annelies Witsiers, MSc, logopedist en voorzitter expertteam doofblind bij Kalorama.
De kern van ieder zorgcontact is de dialoog met de oudere. Maar hoe doe je dat?
Kalorama heeft veel ervaring met mensen met wie die dialoog moeilijk is, omdat zij
niet goed horen en zien. Begeleiders en verzorgenden van Kalorama Centrum voor
doofblinden willen deze ervaring graag met je delen.

14.35 uur

Pauze

15.00 uur

‘Verzorgenden en ouderen in gesprek: een sterk team’, presentatie door
dr. Lieve Roets-Merken, psycholoog en onderzoeker Kalorama en Radboudumc.
Een goed gesprek, iedereen kan het, maar doe het maar eens! Zestig verzorgenden uit 30
verschillende zorginstellingen gingen aan de slag met een nieuw compact en dynamisch
gespreksmodel. Hoewel aanvankelijk erg kritisch, werden de verzorgenden en de ouderen
enthousiast, en veranderde hun relatie en zorg. Graag delen we tips en trics van dit model
en de resultaten van dit landelijk onderzoek met jullie.

15.30 uur

Interactie met de zaal.

16.00 uur

Afsluiting door Fieke van Deutekom. Aansluitend borrel met hapjes en gelegenheid tot
netwerken.

Heel graag tot ziens bij Kalorama op woensdag 23 mei 2018!

