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Persoonsgerichte zorg # Hoedan?
12.15

Inloop, met koffie en een broodje

13.00- 13.15

Opening en introductie door dagvoorzitter Gea van Oortmarssen, AICOM.

13.15- 14.15

Chantal Walg
Hoe helpt het concept positieve gezondheid bij krachtig en vitaal ouder
worden? Hoe zijn organisaties hiermee aan de slag gegaan, wat betekent dit
voor het gesprek tussen zorgprofessional en cliënt/patiënt en wat vraagt dit
van de zorgprofessional en de organisatie als geheel? Tot slot: wat zijn de
opbrengsten voor de cliënt/patiënt, de zorgprofessional en de organisatie?
Klik hier om meer te lezen over Chantal Walg.

14.30- 15.30

AnneLoes van Staa
De nieuwe manier van werken, waarbij meer zelfmanagement eigen regie
gevraagd wordt van de patiënt met een chronische aandoening, vraagt een
meer coachende rol van de zorgprofessional. Welke competenties zijn
essentieel om de zorgprofessional beter toe te rusten op die rol? Wat zijn de
ervaringen met onderwijs aan de hand van het 5A-model en in de
gezondheidspraktijk met het Zelfmanagement Web? Klik hier om meer te
lezen over AnneLoes van Staa.

15.45- 16.45

Lydia Woldendorp
Vanuit het verbeteren van kwaliteit is de zorgorganisatie ZINN aan de slag
gegaan met het verbeteren van kwaliteit van zorg door de introductie en
implementatie van een digitaal persoonsgericht zorgplan. Het
Kwaliteitskader Verpleeghuizen was daarbij het vertrekpunt. Lydia biedt een
doorkijkje naar de resultaten van het persoonsgerichte zorgplan in de
praktijk. Is de kwaliteit van de zorg toegenomen? Welke hobbels moesten
worden genomen? Klik hier om meer te lezen over Lydia Woldendorp.

16.45- 17.15

Mogelijkheid om met elkaar na te praten met een drankje

Het programma biedt voldoende ruimte voor het stellen van vragen en discussie met elkaar.
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Resultaat
U gaat naar huis met kennis over en inspiratie voor het implementeren van persoonsgerichte zorg.
Voor wie
Kwaliteitsmanagers, hoofden opleiding en beleidsmedewerkers.
Aanmeldformulier en kosten
Via het aanmeldformulier kunt u zich inschrijven voor deze kennismiddag. De kosten voor deelname
zijn EUR 250 (excl. btw).
Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd bij V&VN.
Aristo Utrecht, Brennerlaan 160
Aristo Utrecht is per Openbaar Vervoer uitstekend bereikbaar, het ligt op loopafstand van het NS
station Lunetten. Ook per auto is Aristo Utrecht goed bereikbaar. Het ligt vrijwel direct aan de A27.
Echter: de mogelijkheid tot parkeren op het terrein van Aristo Utrecht is beperkt. Er is een elektrisch
oplaadpunt aanwezig. Voor meer informatie: Https://aristo.nl/aristo-utrecht/bereikbaarheid/
Over AICOM
Het voortbouwen op kennis vinden wij erg belangrijk. Zodat bij verandertrajecten niet elke keer
opnieuw het wiel wordt uitgevonden en geleerd wordt van elkaar. Met advies, coaching en
management ondersteunt AICOM diverse organisaties en professionals bij verandertrajecten. Voor
meer informatie verwijzen we graag naar onze bedrijfsbrochure.
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De sprekers
Chantal Walg is de auteur van het boek Gezond Centraal. Met haar bedrijf Anders Gezond streeft zij
naar een kanteling in de gezondheidszorg. Zij is onder meer betrokken (geweest) bij verschillende
lokale en regionale trajecten, waarbij vanuit de visie van positieve gezondheid de oudere patiënt/cliënt
centraal wordt gesteld. Ook heeft zij diverse andere organisaties en professionals geïnspireerd en
ondersteund bij het maken van de kanteling van ziekte- naar persoonsgericht werken. Zij gaat in op het
veranderproces, de resultaten die zijn bereikt en de do’s en don’ts.
> terug naar programma overzicht

Dr. AnneLoes van Staa is kinderverpleegkundige, geneeskundige en antropoloog. Zij werkt sinds 2002
als lector Transities in Zorg bij het Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam. Zij leidt
o.a. het ZonMw-gefinancierde onderzoeksprogramma NURSE-CC naar effectieve
zelfmanagementondersteuning door verpleegkundigen, waarbinnen o.a. het Zelfmanagement Web is
ontwikkeld. Zij is hoofdredacteur van “Verpleegkundige ondersteuning bij zelfmanagement en eigen
regie”. Ook leidt zij Vitale Delta, een nieuw programma van 4 hogescholen om vitaliteit en gezondheid
in de regio Zuid Holland te bevorderen.
> terug naar programma overzicht

Lydia Woldendorp is werkzaam als kwaliteitsverpleegkundige bij ZINN. ZINN is een zorgorganisatie in
Noord Nederland met vier grote en een aantal kleinere woonzorglocaties in Groningen, Haren en
Hoogezand. ZINN biedt zorg, behandeling, thuiszorg, verschillende zorg- en welzijnsdiensten aan
ouderen en heeft onlangs planmatig persoonsgerichte zorg ingevoerd. Lydia is de contactpersoon voor
de verpleegkundigen en verzorgenden en kan vanuit de praktijk vertellen hoe deze nieuwe manier van
werken is ontvangen.
> terug naar programma overzicht

