VEILIGE ZORG VOOR
KWETSBARE MENSEN
EEN SYSTEEMTHEORETISCHE BENADERING

Studiemiddag met medewerking van

Prof Dr. Jacqueline Fawcett
Dr. Ton Bakker - psychogeriater

DONDERDAG 23 JUNI 2016 - BREDA
Hotel Brabant
Heerbaan 4
4817NL
Breda

STICHTING INSMA

ALGEMENE INFORMATIE
Stichting INSMA organiseert in samenwerking met
Koninklijke van Gorcum en Stichting Wetenschap Balans
deze studiemiddag.
Vanuit een systeemtheoretische benadering willen we
zowel theoretisch als met voorbeelden uit de praktijk
laten zien dat veilige zorg ontstaat, wanneer we de
(kwetsbare) mens in zijn of haar gehele context
observeren en benaderen.
Als speciale gast zal Prof. Dr. Jacqueline Fawcett,
hoogleraar aan de Universiteit van Boston (USA) een
lezing houden over ouder worden. Zij doet dit vanuit het
Neuman Systems Model.
Vervolgens zal Dr. Ton Bakker, directeur Stichting
Wetenschap Balans en Lector Hogeschool Rotterdam als
speciale gastspreker ingaan op een veilige
gezondheidszorg voor kwetsbare ouderen. Hij doet dit
eveneens vanuit een systeemtheoretisch perspectief.
Na de pauze zal een viertal voorbeelden vanuit de
praktijk verder worden toegelicht.

PROGRAMMA
13.00 – 13.10 uur
Opening en welkom Drs. André Merks
13.10– 13.45 uur
Optimal Client System Aging: A Neuman Systems Model Perspective.
(Engelstalig) Prof. Dr. Jacqueline Fawcett
13.50 – 14.25 uur
Veilige gezondheidszorg voor kwetsbare ouderen. Dr. Ton Bakker
14.30 – 14.45 uur
Vragen en discussie o.l.v. Drs. Frans Verberk
14:45 – 15.15
Pauze
15.15 – 15.30 uur
Optimale zorg voor kwetsbare ouderen in transitie. Annemarie de Vos
15.35 – 15:50 uur
Briljant, facetten van ondersteunen naar participatie. Petra Varenkamp
15.55 – 16.10 uur
Systeemgerichte benadering in de huisartsenpraktijk. Cécile Glabbeek
16.15 – 16.30 uur
Dans en Bewegingstherapie en het Neuman System Model met de visie van
heelheid als mens voorop in zorg voor de kwetsbaarheid binnen verslavingszorg.
Anne de Meij
16:45
Informele afsluiting

AANVULLENDE INFORMATIE
Voor wie
De studiedag is bedoeld voor hulpverleners, managers,
teamleiders, studenten, beleidsmakers en
onderzoekers met belangstelling voor het gebruik van
een systeemtheoretische benadering in de praktijk en
in het bijzonder het gebruik van het Neuman Systems
Model.

Locatie
Hotel Brabant - Heerbaan 4 - 4817NL - Breda
Deelnemers van de studiemiddag parkeren gratis bij
Hotel Brabant.

Kosten
€95
Inclusief een gratis exemplaar van de zesde editie van
'Verpleegkunde volgens het Neuman Systems Model'

Inschrijven
Inschrijven is mogelijk via de website van de Stichting
INSMA*
Via het online inschrijfformulier kunt u uw
inschrijving definitief maken.

www.insma.nl*

