Liefderijk en Respectvol ouder worden
door Voorlichting, Versterking en Verlichting
15 oktober 2015 REUVER

Op donderdag 15 oktober in Zalencentrum De Schakel, Reuver, organiseert stichting
Wilskracht, in samenwerking met Huis voor de Zorg, MET ggz en stichting FAM! het congres

LIEFDERIJK EN RESPECTVOL OUDER WORDEN
Wat kan JIJ eraan doen?!
Het aantal ouderen neemt toe en daarmee ook het aantal ouderen dat van zorg afhankelijk
is. Ouderen kunnen slachtoffer worden van uitbuiting, verwaarlozing of mishandeling door
degene van wie zij voor hulp en ondersteuning afhankelijk zijn.
Het aantal meldingen van ouderenmishandeling stijgt jaarlijks. Onder deze cijfers valt ook de
niet opzettelijk gepleegde mishandeling door bijvoorbeeld de (over)belaste mantelzorger.
450.000 mantelzorgers zijn zwaar belast of overbelast. Zorg voor hun naaste is zo zwaar dat
ze daaraan lichamelijk of geestelijk onderdoor dreigen te gaan.
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Ontvangst gasten
Welkomstwoord door Gemmie
Derksen, dagvoorzitter
Verwelkoming door Flore Brummans
voorzitter stichting Wilskracht
‘Ouderenmishandeling MOET gezien
worden’ door Ingrid Henssen arts en
trainer bij Meditrain
‘Preventie, bewustwording en sturen
in samenwerking’ door Marianne
Smitsmans, wethouder
Maatschappelijke Zorg, gemeente
Roermond
Overloop naar de 4 workshops
Start workshops
Afsluitend debat met zaal en
workshopleiders met aansluitend een
informeel drankje en hapje

WORKSHOPS

1. ‘Preventie tegen financiële uitbuiting’ door Anemie Beijers van Novitia’s Notariaat

1. ‘Preventie tegen financiële uitbuiting’ door Annemie Beijers van Novitas Notariaat te Horst aan
Financieel misbruik van zorgafhankelijke ouderen vindt in allerlei gradaties plaats. Allereerst is er de
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zogenaamde ‘welwillende invloed’, waarbij de oudere in een richting gestuurd wordt om financiële
Financieel misbruik van zorgafhankelijke ouderen vindt in allerlei gradaties plaats. Allereerst is er de
handelingen te verrichten waar hij/zij niet zelf achter staat. De oudere is niet in staat om tegenwicht
zogenaamde
‘welwillende invloed’, waarbij de oudere in een richting gestuurd wordt om financiële
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In deze
workshop
ga je in op de mogelijkheden die er zijn om je financiële zaken zo te regelen
op uitbuiting
afneemt.
dat de kans op uitbuiting afneemt, zoals het opstellen van een levenstestament.

2. ‘NaoberzorgPunt, tegengewicht tegen sociaal isolement en afname sociale cohesie’ door

2. ‘Naoberzorg ís Zorg voor Elkaar, een andere manier van denken en doen!’ door Karin van der
Karin van der Plas, adviesbureau de Spiegelaar
Plas adviesbureau de Spiegelaar
Naoberzorg, tegengewicht tegen sociaal isolement en afname sociale cohesie. Zingeving en gezondheid is
een groot
goed
want iets voor een ander kunnen betekenen, maakt het leven weer zinvol. Uitgangspunt
Ander
culturen
is het stimuleren van ontmoetingen. Hoe stimuleer je saamhorigheid?

3. ‘Oog
voor de onzichtbare gekleurde mantelzorg’ door Tulay Arslan gezondheidswetenschapper
3. ‘Oog voor de onzichtbare gekleurde mantelzorg’ door Tulay Arslan, van Arslanzorg en
en consulente
Arslanzorg
en Wilma Wijts, verpleegkundig specialist ouderenzorg en nurse
Wilma Wijts,
verpleegkundige
practioner.
Tulay en Wilma gaan in op hun project ‘Dichter bij de kwetsbare allochtone ouderen door preventieve
ouderenzorg’; Het in beeld hebben van mantelzorgers van verschillende nationaliteiten om hen zorg op
maat te kunnen bieden.

4. ‘Signalering, behandeling en voorkoming van Ouderenmishandeling’ door Esther Stoffers,
programmaleider Huis voor de Zorg en Marieke Zelissen GZ-Psycholoog i.o. MET ggz
Hoe kun je als hulpverlener én als mantelzorger tijdig signaleren dat de zorg thuis voor een oudere in
kwetsbare positie niet goed gaat. Dat het dreigt te escaleren in een situatie van fysieke en/of psychische
mishandeling, verwaarlozing of uitbuiting. In deze workshop gaan we in op de problematiek van de
overbelaste mantelzorger en praten we samen met hulpverleners en mantelzorgers over hoe tijdig in te
grijpen als de zorg voor naasten dreigt te escaleren.
Met GGZ en Huis voor de Zorg

Klik hier om aan te melden
Aanmelden is gratis, echter verplicht
Of e-mail naar info@famnetwerk.nl

