KENNIS ZORG CAFÉ
WORKSHOP door WENDY vd PUTTE & LILIAN FRIJTERS
HERZIENE ZORGSTANDAARD DEMENTIE
King Arthur Groep, een thuiszorgorganisatie gespecialiseerd in dementiezorg, organiseert in verschillende regio’s Kennis Zorg Café’s. Maak op deze avonden kennis
met de organisatie en met collega zorgverleners. Heb jij plannen om in de zorg te
gaan werken of ben je opzoek naar een inspirerende zorgorganisatie? Wij maken
graag kennis met jou. Maar ook mensen die belangstelling hebben in het onderwerp
zijn van harte welkom.

Programma online
19:00 Online ontvangst
19:15 Zeepkist “een kijkje in KAG”
19:30 Workshop
21:00 Napraten

INTERACTIEVE WORKSHOP OVER DE HERZIENE ZORGSTANDAARD DEMENTIE
‘Samenwerken op maat voor personen met dementie en mantelzorgers’
vanuit de leidende principes van de King Arthur Groep
DE MENS ZIEN, IEDEREEN IS WELKOM, DE DIALOOG ZOEKEN,
BETROUWBARE PARTNER, DENKEN IN MOGELIJKHEDEN
De leidende principes van KAG zijn niet alleen maar mooie woorden.
Wat zijn jouw kwaliteiten?
Wij zullen jullie op een interactieve manier kennis laten maken met het onderdeel Persoonsgerichte zorg vanuit de Herziene Zorgstandaard Dementie. Daarnaast zijn wij nieuwsgierig
naar jouw kwaliteiten op het gebied van persoonsgerichte zorg.
Wat is persoonsgerichte zorg? Persoonsgerichte zorg staat voor afgestemd zijn op de specifieke en individuele belevingswereld van de persoon met dementie en diens mantelzorgers,
waarbij iemand met dementie als volwaardig wordt gezien. Bij het bieden van
persoonsgerichte zorg verdiep je je in het perspectief van degene met dementie en ga je uit van zijn of haar mogelijkheden. De
essentie van persoonsgerichte zorg is dat de verlangens en behoeften van mensen en hun naasten als uitgangspunt worden genomen en dat een meer holistische kijk op gezondheid en kwaliteit van
leven centraal staat. Om dit te bereiken is integrale zorg essentieel,
dat wil zeggen: gecoördineerde samenwerking tussen alle (in)
formele hulpverleners.
Lilian Frijters en Wendy van de Putte zijn casemanagers dementie
van King Arthur Groep. Wendy en Lilian hebben jarenlang ervaring
op het gebied van kwetsbare ouderen. Daarnaast zij zij werkzaam als
praktijkdocent voor diverse onderwijsinstituten.

LOCATIES, DATA EN AANMELDEN?
Maandag 1 februari olv Lilian
aanmelden via AFAS
via TEAMS
van 19.00—21.00 uur

Dinsdag 9 februari olv Wendy
aanmelden via AFAS
via TEAMS
van 19.00—21.00 uur

Deelname is gratis! I.v.m. de organisatie aanmelden via:

AFAS Evenementen of 035-2050950

