“Dementiezorg in de hoogste versnelling!”
Beleef gezamenlijk het parcours met de laatste vernieuwingen

Gaan snelle ontwikkelingen en dementiezorg samen? Ouderen met dementie in het bijzonder
hebben baat bij menselijke aandacht. Tegelijkertijd kan onze zorg niet zonder innovatie. Of is het
simpelweg een hype om alsmaar te willen innoveren?
Hierbij nodigen we u graag uit voor een inspirerende bijeenkomst over innovatie en vernieuwing in
zorg voor kwetsbare ouderen en mensen met dementie. De bijeenkomst wordt georganiseerd door
DementieNet en het Radboudumc Alzheimer Centrum in samenwerking met De Blij Trainen &
Acteren.
Programma
In het kader van Wereld Alzheimer Dag nemen we u letterlijk mee in een
parcours langs verschillende innovaties zoals robotica, virtuele brillen en
nieuwe meetmethoden. Leer meer over bloeddruk en handknijpkracht bij
dementie en ervaar hoe het is om een ‘ouder’ lichaam te hebben. Tijdens
de bijeenkomst maakt u kennis met een speciale gast, die u kan
ondersteunen bij de zorg voor kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers.
En we gaan live een experiment aan om de werking van muziek -en zelfs
smaak- op onze waarneming te onderzoeken. Vooraf en tussendoor gaan
we met elkaar in gesprek en uiteindelijk stellen we vast of u zélf
‘vernieuwd’ naar buiten gaat.
Het programma van deze middag gebruikt volop verbeelding en vermaak om dieper in te gaan op het
thema innovatie. We onderzoeken met elkaar wat we verstaan onder innovatie, wat de
mogelijkheden en beperkingen ervan zijn in de zorg voor kwetsbare ouderen en mensen met
dementie en wat het betekent voor u als hulpverlener of onderzoeker. Ervaar, praat bij, vergroot uw
netwerk en meld u nu aan!
Wanneer en waar?
De bijeenkomst vindt plaats op 19 september 2019 op de Novio Tech Campus van 15.30 tot 20.00
uur. Adres: Transistorweg 5 in Nijmegen (gebouw M).
Voor wie?
• Professionals, zoals specialisten ouderengeneeskunde, huisartsen, praktijkondersteuners,
wijk- en praktijkverpleegkundigen, welzijnswerkers, casemanagers dementie, geriaters,
paramedici, ziekenverzorgenden
• Onderzoekers
• Mensen met dementie en hun mantelzorgers
• Andere geïnteresseerden
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Accreditatie
Voor deze bijeenkomst wordt accreditatie aangevraagd voor 3 punten bij het Kwaliteitsregister V&V,
het Accreditatiebureau Algemene Nascholing en de Nederlandse Vereniging van
Praktijkondersteuners.
Kosten en aanmelding
Kosten bedragen € 50,- per deelnemer. Dit is inclusief accreditatie en een maaltijd. Er is een beperkt
aantal plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij! Schrijf u in via www.dementienet.com.
Meer informatie en contact
Als u vragen heeft over de bijeenkomst, neem dan gerust contact met ons op.
U kunt ons bereiken via 024-3665017 of joanna.vandenbergh@radboudumc.nl.
Voorbereidingscommissie
Marit Sanders, coördinator Radboudumc Alzheimer Centrum
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Joanna van den Bergh, projectassistent DementieNet

