Dinsdag 7 november 2017
Congrescentrum de Werelt, Lunteren

Liefdevolle zorg

PDL – Passiviteiten Dagelijks Leven
Jubileumcongres met gastspreker Hugo Borst

“PDL is en blijft de basis Zorg-methode”

Met veel plezier en trots presenteren we u het programma voor het PDL-jubileumcongres 2017.
Het programma is helemaal door de deelnemers zelf samengesteld: de sprekerskeuze, de
onderwerpen en de vragen die tijdens de sessies worden besproken. Dit jaar hebben we een
hele bijzondere gastspreker: Hugo Borst. Hij zal vertellen over zijn ervaringen met dementie bij
zijn moeder, die hij sinds vier jaar verzorgt, en geeft zijn visie op het zorgsysteem. Hij schreef
onlangs een manifest waarin hij uitlegt hoe de zorg voor hulpbehoevende ouderen volgens
hem beter kan.
En verder gaan we het onder meer hebben over passieve cliënten met onbegrepen gedrag,
met contracturen, met pijn en met een slechte mondgezondheid. We zien ze vaak op
somatische en psychogeriatrische afdelingen van verpleeghuizen, in verzorgingshuizen,
in instellingen voor verstandelijk gehandicapten en in de thuiszorg.
Kortom, we bieden u een gevarieerd programma, met verrassende werkvormen.
Wij hopen dat u weer in groten getale komt.

Nory Tromp, voorzitter Stichting PDL
Peter Seinen, SCEM

Programma
Voorzitter: Menno Pronker
08.45 uur

Registratie en ontvangst met koffie en thee

09.30 uur

Welkom en inleiding door de voorzitter

09.40 uur

PDL: waarom en wat zijn de nieuwste ontwikkelingen?
• Sylvia Meinders en Roger Pieters

10.00 uur

Wat is liefdevolle zorg? Do’s en dont’s • Mystery guest

10.30 uur

Uitleg over de inhoud van de parallelsessies

10.40 uur

Koffiepauze

11.10 uur

Parallelsessies Ronde 1

12.25 uur

Lunchpauze

13.25 uur

Parallelsessies Ronde 2

14.40 uur

Theepauze

15.10 uur

Liefdevolle zorg • Hugo Borst

16.00 uur

Afsluiting
Parallelsessies U maakt een keuze tijdens het congres
Zie www.scem.nl voor een uitgebreide toelichting

1

Liefdevol omgaan met onbegrepen gedrag Voor verzorgenden en
verpleegkundigen • Esmée Franken en Mirjam van Roekel

2

Goede mondzorg voor kwetsbare ouderen Voor verzorgenden, verpleegkundigen,
paramedici, artsen, teamleiders e.a. • Peter de Goede en Nory Tromp

3

Pijn, afweerspanning, contracturen en decubitus Voor verzorgenden en
verpleegkundigen • Nicole de Reus en Manon Scheffer

4

Hoe herken je paratonie en hoe ga je er mee om? Voor artsen en paramedici
• Sylvia Meinders

5

Welke motorische problemen zien we bij verschillende vormen van dementie?
Voor verzorgenden en verpleegkundigen • Hans Drenth

6

Een beschadigd brein
Voor verzorgenden, verpleegkundigen, paramedici, artsen, teamleiders e.a.
• Norma Claussen

7

Borging van PDL in de organisatie
Voor teamleiders, artsen, casebegeleiders en directieleden
• Ine Maas, Mieke Goossens en Roger Pieters

8

TIJD voor PDL
Voor verzorgenden, verpleegkundigen, paramedici, artsen, teamleiders e.a.
• Spreker uitgenodigd

Het inschrijfgeld bedraagt bij vroegboeken en
betalen (tot 3 weken van tevoren): € 194,Standaardbedrag: € 219,Sprekers en voorzitter
Norma Claussen • PDL-trainer/eigenaar AVZN,
Academie voor zorgend Nederland, Hedel
Hans Drenth • MPt promovendus, Lectoraat Healthy
Ageing, Allied Healthcare and Nursing, Hanze
University of Applied Sciences, Groningen/UMCG/
VU Brussel
Esmée Franken • psycholoog, Azora
Peter de Goede • tandarts-geriatrie, ViTand, Den Bosch
Mieke Goossens • ergotherapeut, Novicare
Ine Maas • PDL-Projectleider, Savant-Zorg
Sylvia Meinders • PDL-trainer/coördinator/
fysiotherapeut, Liberein, Enschede
Roger Pieters • PDL-trainer/trainer Zorgcontract,
Albeda College, Rotterdam
Menno Pronker (voorzitter) • eigenaar bureau
Persoonlijke Coaching & Breinmanagement, Halfweg
Nicole de Reus • fysiotherapeut/trainer PDL,
AVZN, Hedel
Mirjam van Roekel • psycholoog, Azora
Manon Scheffer • ergotherapeut/PDL-trainer,
Liberein, Enschede
Nory Tromp • PDL-trainer/verpleegkundig docent,
Deventer

Doelgroep
Ergotherapeuten, fysiotherapeuten,
verzorgenden (IG), verpleegkundigen,
specialisten ouderengeneeskunde,
teamleiders, thuiszorgmedewerkers,
logopedisten, begeleiders/verpleegkundigen/verzorgenden in de VG-zorg,
psychomotorisch therapeuten, casemanagers, wijkverpleegkundigen, begeleiders VG,
(activiteiten)begeleiders, medewerkers
dagbehandeling, voedingsdeskundigen,
maatschappelijk werkers
Accreditatie
Aangevraagd bij ABC1 (Verenso),
kwaliteitsregister V&V, KNGF,
ADAP (paramedici) en Registerplein.
Bij voldoende belangstelling zal
aanvullend accreditatie worden
aangevraagd
Datum en locatie
Dinsdag 7 november 2017
Congrescentrum de Werelt
Westhofflaan 2
6741 KH Lunteren

Informatie
SCEM
Postbus 21, 4196 ZG Tricht

Bestuursleden St. PDL
Nory Tromp • Norma Claussen
Roger Pieters • Sylvia Meinders

telefoon 0345 - 57 66 42
e-mail scem@scem.nl
twitter @scem

info@stichtingpdl.nl

Voor meer bijeenkomsten: www.scem.nl

28066

Inschrijven
SCEM verwerkt haar inschrijvingen geautomatiseerd. Het online inschrijfformulier vindt u op de
subpagina van deze bijeenkomst in de Agenda op
www.scem.nl. Hier vindt u tevens alle informatie
over de inschrijfvoorwaarden.

