


Welkom op het 
congres: 

“Een goede oude dag,  

zo doen wij dat!” 

 



Percentage oudere  cliënten  Dichterbij               2009         2015   

 

 0-39 jr                                                   31%  32% 

 

 40-49 jr        22%  17% 

 

 50-59 jr        25%  23% 

 

 60-69 jr        16%  20% 

 

 70-79 jr          5%  7% 

 

 > 80 jr          1%  1% 

 

 > 50 jr         48%  51% 

 

 

Cliënten Dichterbij 



Per regio       2009 (>50)      2015 (>50)       2015 (>40) 

 
 

 West      42%       42%        60% 
 

 Noord-Midden     50%                    48%       63% 

   

 Oost       55%                    64%                   84% 

   

 Zuid                52%                     57%                  73% 

     

 Stevig      15%         23%                  40% 

 

 

Cliënten Dichterbij 



 

 

•Intranet: 
• Infoplein, kennisnetwerken: 

kennisnetwerk ouderen 

• Groepen: groep kennisnetwerk 
ouderen 

 

Voor meer informatie: 



Quickscan en leerlandschap  

kunnen je verder helpen! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v
=4x447EhiZO0&rel=0  

 

 

Cliënten Dichterbij 

https://www.youtube.com/watch?v=4x447EhiZO0&rel=0
https://www.youtube.com/watch?v=4x447EhiZO0&rel=0


• Een van de belangrijke aspecten in 
de zorg is goede effectieve 
mondzorg 

 

• Tim Frensen en Gert Dozeman 
willen hier nu graag even aandacht 
voor vragen  

 

Info over mondzorg 



-Ochtendprogramma / groep, tot 13.45 u 
  of met drankje tot uiterlijk 14.15 u 
 

-Middagprogramma / groep, vanaf 12.10 u 
 deze wordt apart welkom geheten en programma 
 duurt tot 17.00 u of, met drankje 17.45 u 
 
->Beide groepen overlappen elkaar bij de lezing van  
   Frans Hoogeveen ( én thema mondzorg). 
 
->Tijdens elk dagdeel worden 2 workshops bezocht 

 
->Er zijn mensen die de hele dag komen, zij volgen  
   4 workshops en de lezing tijdens het plenaire 
   gedeelte en zij kunnen kiezen uit 2 momenten 
   voor lunch/pauze. 

 

Programma: 



• Goud, gezond ouder worden   Zaal 7 

• In contact zijn     Maastricht/Venray 

• PDL (passiviteiten v/h dagelijks leven) New York 

• Palliatieve Zorg     Londen 

• Slechter zien, slechter horen  Etage 2 

• Veranderend gedrag bij dementie Amsterdam 

• E-Health/domotica    Parijs 

• Ik heb zin in de oude dag   Etage 1   

Workshops: ronde ochtend 1: 



• Belevingsgerichte zorg   Maastricht/Venray 

• PDL (passiviteiten v/h dagelijks leven)  New York 

• Palliatieve Zorg     Londen 

• Een smakelijke oude dag (eten/drinken) Bar  

• Rouw en verlies    Etage 2 

• Veranderend gedrag bij dementie Amsterdam 

• Omgaan met dilemma’s   Etage 1 

• Een goede balans (valpreventie)  Etage 3   

Workshops: ronde ochtend 2: 



• Goud, gezond ouder worden     Zaal 7 

• Belevingsgerichte zorg     Maastricht/Venray 

• In contact zijn       Amsterdam 

• Palliatieve Zorg       Londen 

• Seksualiteit en intimiteit     Bar 

• Slechter zien, slechter horen    Etage 2 

• E-Health/domotica      Parijs 

• Ik heb zin in de oude dag     Etage 1 

Workshops: ronde middag 1: 



• Goud, gezond ouder worden   Zaal 7 

• Belevingsgerichte zorg   Maastricht/Venray 

• PDL (passiviteiten v/h dagelijks leven)  New York 

• Een smakelijke oude dag (eten/drinken)  Bar 

• Slechter zien, slechter horen  Etage 2 

• Veranderend gedrag bij dementie Amsterdam 

• E-Health/domotica    Parijs 

• Dilemma’s     Etage 1  

• Een goede balans (valpreventie)  Etage 3  

  

  

Workshops: ronde middag 2: 




