Datum en locatie
Dinsdag 11 juni in Aristo Amsterdam
Aristo ligt naast station Sloterdijk en er is (betaald) parkeergelegenheid

Landelijke Studiedag

Uw investering
€ 340,- p.p. exclusief BTW
Kortingen
Collegakorting: € 25,Groepskorting: 5 = 4
U ontmoet
(wijk-)verpleegkundigen, verzorgenden, verpleegkundig specialisten,
managers en beleidsmakers in zorginstellingen en verpleeghuizen
Meer weten?
Kijk op onze website voor meer informatie en inschrijven

Ook op onze agenda:

Personeelstekort
Zorgen met
in de Zorg
Vrijwilligers
 19 juni 2019
 11 september 2019
		

Masterclass
Zorg en Dwang
 24 april en
2 oktober 2019

Geriatrische
Revalidatiezorg
 9 oktober 2019

Deze bijeenkomst is een initiatief van
Leids Congres Bureau | Academie

Samenwerken met mantelzorgers
De kunst van het afstemmen

 11 juni 2019

 Amsterdam

 Accreditatie

• Accreditatie aangevraagd bij Kwaliteitsregister V&V en Verpleegkundig

Jelle van Haaren
Programmamanager
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• Over het vinden van een optimale samenwerking met mantelzorgers
• Speciale aandacht voor de ondersteuning van intensieve mantelzorg

www.leidscongresbureau.nl

Met medewerking van

Landelijke studiedag Samenwerken met mantelzorgers

De laatste jaren zijn ruim vier miljoen mantelzorgers een belangrijke samenwerkingspartner geworden van u als zorgprofessional. Dit betekent dat de zorgtaken
goed afgestemd moeten worden met elkaar, zodat de mantelzorger wordt ondersteund en betere zorg kan leveren voor de cliënt. Wat kunt u daarvoor doen?
Daarnaast heeft iedere gemeente de plicht om mantelzorgers te ondersteunen.
Wat kunt u op beleidsniveau voor ze betekenen?

OCHTENDPROGRAMMA MET KEUZESESSIES (10.00 – 13.05 UUR)
Uw dagvoorzitter
- Kaders van de dag
- Achtergrond en verwachtingen van deelnemers
Frans van Zoest is expert Innovatie & Onderzoek en projectleider Jonge
Mantelzorgers bij Vilans

De evenwichtskunsten van de mantelzorger
Deze presentatie geeft de laatste inzichten in de evenwichtskunsten van
mantelzorgers in relatie tot zorg, werk en school. Onderwerpen die aan bod
komen: afstemmingsproblemen met de thuiszorg, betrokkenheid bij de zorg
in instellingen, begrip van de leidinggevende en het bespreekbaar maken
van de mantelzorgsituatie op school.
Alice de Boer is senior onderzoeker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau
en bijzonder hoogleraar Sociale Ongelijkheid en Informele Hulp aan de Vrije
Universiteit Amsterdam

€ 25,collegakorting

MIDDAGPROGRAMMA MET KEUZESESSIES (14.00 – 16.15 UUR)
Voor twee sessierondes heeft u keuze uit twee onderwerpen.

A. Samenspelscan
Hoe is het gesteld met
het samenspel tussen
mantelzorgers en zorgverleners
binnen zorgorganisaties? De
samenspelscan maakt dat
inzichtelijk. U hoort hoe de scan is
opgebouwd, de werkwijze ervan en
de ervaringen ermee.
Esther Vreeken, adviseur Vilans

C. Werkboek In voor Mantelzorg

Ondersteunen van intensieve mantelzorg in beleid en praktijk
Waar gaat het goed in zorgintensieve situaties en waar liggen barrières?
In deze lezing gaan we in op de uitdagingen en kansen om intensieve
mantelzorg passend te ondersteunen.
Ilse Zwart Olde en Hans Alderliesten zijn beide werkzaam op het thema
Informele Zorg bij Movisie

Wilt u zelf aan de slag om
gelijkwaardig samen te werken
met mantelzorgers en hen te
ondersteunen bij het zorgen? Het
werkboek In voor Mantelzorg biedt
in 12 thema’s tools, instrumenten
en voorbeelden uit de praktijk
om de samenwerking met
mantelzorgers te verbeteren.
Yvonne de Jong, senior adviseur
familie- en netwerkparticipatie Vilans

U ontmoet: (wijk-)verpleegkundigen, verzorgenden, verpleegkundig specialisten,
managers en beleidsmakers.

 11 juni 2019

B. O
 ndersteuning van intensieve
mantelzorg: wat is er nodig?
In deze werksessie bespreken we
de mogelijkheden om vanuit beleid
oog te hebben voor intensieve
mantelzorg. Hoe kun je ze op het
spoor komen en waar hebben ze
behoefte aan?
Ilse Zwart-Olde, adviseur Informele
Zorg Movisie

D. Ondersteuningsbehoeften
en interventies van jonge
mantelzorgers
Ook veel kinderen en jongeren zijn
mantelzorgers en dit heeft een
enorme impact op hun ontwikkeling.
Hoe kun je jonge mantelzorgers zo
goed mogelijk ondersteunen in hun
behoeften en hoe bereik je ze?
Wesley Elfers, consulent Jonge
Mantelzorgers SIZ Twente & JMZ-expert
ME-WE project Vilans & SCP

 Amsterdam

Schrijf u in via www.leidscongresbureau.nl
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