Uitnodiging inspiratiedag
‘Ouderenmis(be)handeling
op de agenda’
18 oktober 2019
versterkt welzijn

WAAROM EEN INSPIRATIEDAG OVER OUDERENMIS(BE)HANDELING?
Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) OostVlaanderen en het Vlaams Ondersteuningscentrum
Ouderenmis(be)handeling
(VLOCO),
dat
deel
uitmaakt
van
CAW
Oost-Vlaanderen,
lanceren
het
boek
‘Ouderenmis(be)handeling, praat erover’. Tijdens deze inspiratiedag
krijgt u het boek in primeur in handen en wordt u van
a tot z bijgepraat over het thema.
Ouderenmis(be)handeling (OMB) raakt ook aan de
verantwoordelijkheid van zorg- en welzijnsorganisaties
en hun beleidsmedewerkers. Deze dag geeft u concreet
werkmateriaal en praktijkvoorbeelden in handen om
OMB op de agenda te zetten van uw organisatie.

Vrijdag 18 oktober 2019 | 9 - 15 uur
De Factorij | Odisee, Campus Schaarbeek
Huart Hamoirlaan 136, Brussel
(vlakbij NMBS-station Schaarbeek)
Kostprijs: 100 euro
(boek ‘Ouderenmis(be)handeling, praat erover’
inbegrepen)

Inschrijven
is verplicht en kan tot 8 oktober 2019
via deze link.
Inschrijving is pas na betaling definitief.

We kijken ernaar uit om u te verwelkomen en
mee te nemen tijdens dit gevarieerde programma.

PROGRAMMA
9 - 9.30 uur: koffie en onthaal
9.30 - 12 uur: plenaire sessies

•

9.30 - 10.30 uur
Het belang van een stappenplan
Spreker: Marc Koninckx, geriatrisch verpleegkundige en OMB-expert
OMB is nog steeds een groot taboe. Door het implementeren van een protocol helpen we dit taboe te doorbreken.
Welke meerwaarde heeft een OMB-protocol nog voor uw organisatie? Welke stappen zijn nodig om een dergelijk
protocol te implementeren? Wat omvat een OMB-protocol?

•

10.30 - 11 uur: pauze

•

11 - 12 uur

OMB: balanceren tussen kwetsbaarheid en morele moed. Ethische reflecties vanuit de zorgethiek
Spreker: dr. Joke Lemiengre, kernexpert zorgethiek, Research & Expertise Hogeschool UC Leuven-Limburg
Zorg- en hulpverleners staan in het omgaan met OMB ook voor ethische uitdagingen die als emotioneel belastend
worden ervaren. Tijdens deze lezing verhelderen we met veel praktische voorbeelden de ethische gelaagdheid
van OMB (cf. confrontatie met de kwetsbaarheid van de oudere, omgeving en zorgverleners, het worstelen
met verantwoordelijkheid, het zoeken naar waardigheid en het omgaan met machtsverhoudingen). Er wordt
eveneens een ethisch kader aangereikt om binnen een organisatie met OMB om te gaan.

12 - 12.45 uur: lunch

Inschrijven
is verplicht en kan tot 8 oktober 2019
via deze link.
Inschrijving is pas na betaling definitief.

12.45 - 15 uur: workshops
•

12.45 – 13.45 uur: sessie 1

Kies bij uw inschrijving één van deze vier workshops

•

•

Workshop 1: OMB op de agenda in de thuisverpleging’
Spreker: Annemie D’Heer, begeleider zorgintervisie en ethiek Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen

•

Workshop 2: Stappenplan, gedragen door verschillende organisaties, in de regio Waasland
Spreker: Hans De Beule, voormalig coördinator Sel Waasland

•

Workshop 3: OMB in the picture dankzij samenwerkingsakkoord in de regio Boom-Mechelen-Lier
Spreker: Diana Van Hoogenbemt, OMB-aanspreekpunt CAW Boom-Mechelen-Lier

•

Workshop 4: Aandacht voor OMB op de Spoedafdeling
Spreker: Vanessa Ribeiro, spoedverpleegkundige AZ Vesalius (Tongeren)

13.50 – 14.50 uur: sessie 2

Kies bij uw inschrijving één van deze vier workshops
•

Workshop 1: OMB op de agenda in de thuisverpleging’
Spreker: Annemie D’Heer, begeleider zorgintervisie en ethiek Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen

•

Workshop 2: Stappenplan, gedragen door verschillende organisaties, in de regio Waasland
Spreker: Hans De Beule, voormalig coördinator Sel Waasland

•

Workshop 3: OMB in the picture dankzij samenwerkingsakkoord in de regio Boom-Mechelen-Lier
Spreker: Diana Van Hoogenbemt, OMB-aanspreekpunt CAW Boom-Mechelen-Lier

•

Workshop 4: Aandacht voor OMB op de Spoedafdeling
Spreker: Vanessa Ribeiro, spoedverpleegkundige AZ Vesalius (Tongeren)

14.55 uur: korte plenaire afronding
15 uur: netwerkdrink

www.caw.be

www.ouderenmisbehandeling.be

