donderdag
8 november 2018
12.00-18.00 uur

Locatie: Theater de Stoep, (parkeeradres Gorsstraat 22, 3201 DB, Nissewaard)
vergaderzaal 1)

'In 2040 overlijden drie keer zo veel mensen aan dementie'

Regiobijeenkomst Dementie in uw gemeente: bent u voorbereid op de toekomst?
GGD Rotterdam-Rijnmond, CEPHIR en het stimuleringsprogramma Gezond in... (Platform31 en Pharos)
organiseren 8 november (tussen 12.00 – 18.00 uur) een regiobijeenkomst in Nissewaard bij Theater de Stoep.
Op deze middag besteden we aandacht aan ouderen en dementie: hoe groot is het probleem, hoe ontwikkelt
het zich, en wat betekent het voor de groep van mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden en welke
-preventieve- interventiemogelijkheden hebben gemeenten en uitvoeringspraktijk? De bijeenkomst is bedoeld
voor: bestuurders, beleidsmakers, professionals en instellingen die actief zijn op het gebied van ouderen en
dementie.
U bent van harte uitgenodigd! We stellen het op prijs als u deze uitnodiging verspreidt binnen uw eigen
organisatie en netwerk, zodat we een divers publiek tegemoet kunnen zien.

U kunt zich hier aanmelden
Dagvoorzitter: Lex Burdorf

PROGRAMMA
12.00 uur

Inloop met lunch

12.45 uur

Welkomstwoord door de dagvoorzitter

Wetenschap
13.00 uur

13.25 uur

13.50
14.15 uur
14.30 uur

15.05

Prof. Dr. Lex Burdorf (hoogleraar Maatschappelijke Gezondheidszorg - Erasmus MC)
Hoe groot is het probleem, hoe ontwikkelt het zich, hoe ontwikkelt het zich binnen de
groep van mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden? Welke preventieve
mogelijkheden zijn er en wat kunnen die betekenen?
Prof. Dr. Francesco Mattace Raso (geriater - Erasmus MC)
Over dementie, veroudering en de biologische processen. Handelingsperspectieven en
gedrag om met mensen met dementie om te gaan.
Dr. Janne Papma (migrantenpoli - Erasmus MC)
Vertelt over de diagnostiek en zorg na diagnose voor migranten met Alzheimer.
Pauze
Theatergezelschap Amar Speelt en dr. Jennifer van den Broeke (adviseur Ouderen en
Gezondheid - Pharos)
Interactief theater over communicatie met kwetsbare mensen met dementie. Jennifer
vertelt over dementie in relatie tot mensen die leven in kwetsbare situaties, waaronder
mensen met lage SES, beperkte gezondheidsvaardigheden, moeite met lezen en
schrijven, migranten. Wat is er voor hen anders? Wat betekent dit voor zorg, welzijn,
beleid en preventie?
Reflectie op het wetenschapsgedeelte door Pieter van den Berg (Huisarts Krimpen aan
den IJssel en docent - Erasmus MC)

Beleid
15.15 uur

16.15 uur

Gezond en vitaal ouder worden: voorbeelden uit de nota Rotterdam Vitale stad en het
Masterplan Ouderen, Rotterdam ouder en wijzer
Hoe kunnen we ouderen stimuleren om zo lang mogelijk vitaal en actief betrokken te
blijven bij de samenleving? Rotterdam zet in op vroegtijdig bewustzijn van de
mogelijkheden om gezond te blijven en wat hiervoor nodig is. Aan de hand van acties uit
de gezondheidsnota Rotterdam Vitale stad en ideeën voor het te ontwikkelen masterplan
ouderen worden een aantal voorbeelden benoemd.
Dementievriendelijke MVS regio
Op weg naar een dementievriendelijke MVS (Maassluis, Vlaardingen en Schiedam) regio.
Zorgverzekeraar DSW en gemeente Schiedam werken samen binnen de keten voor
dementie. Schiedam heeft als doel om dit jaar een vignet te verdienen als
Dementievriendelijke gemeente. Hoe dat proces tot stand is gekomen en wat er nu nog
moet gebeuren wordt in een presentatie verteld.
Pauze

Praktijk
16.30 uur

De Village Deal op Goeree-Overflakkee: ontschotting ketenzorg dementie – Josette van
Loon (Beleidsadviseur Maatschappelijke zaken – Gemeente Goeree-Overflakkee)
Doelstelling van het project ‘ontschotting ketenzorg dementie’ is het ontschotten van het
aanbod en de budgetten van zorg bij dementie, waaronder de Wmo, WLZ, wonen en
mantelzorgondersteuning. Het gaat om het ontschotten van het gehele zorgtraject van
het moment van signalering van dementie tot het eind van opname/overlijden. Hoe
doorbreek je daarbij bestaande landelijke systemen?

17.00 uur

Jimmy Plooij (Centrum voor de Kunsten - Spijkenisse) zal vertellen over het project
Simpel Verlangen: Simpel Verlangen is een dansproject dat verschillende generaties en
leefwerelden met elkaar verbindt. Een groep professionele dansers en muzikanten maakt
in samenwerking met dansdocenten van het Centrum voor de kunsten Spijkenisse,
ouderen en bewoners van zorginstellingen uit Spijkenisse een dansvoorstelling over
verlangen, over loslaten, ontmoeten, vertrouwen en luisteren.
Afsluiting dagvoorzitter

17.10 uur

Borrel en netwerken

Aanmelden
U kunt zich hier aanmelden

Bereikbaarheid
Het theater is bereikbaar met openbaar vervoer. Metrostation Spijkenisse Centrum (Nissewaard) is op 10
minuten loopafstand van het theater. In de directe nabijheid van het theater en rondom het winkelcentrum van
Nissewaard is voldoende parkeergelegenheid. Tegenover het theater bevindt zich de Theater Parkeergarage.
Adres van de garage: Gorsstraat 22. De Theatergarage is 24 uur per dag geopend. In de garage zijn speciale
parkeerplaatsen voor mindervaliden in de nabijheid van de lift en uitgang van de garage. Meer informatie over
de route en bereikbaarheid vindt u hier.

