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23 januari 2018 I LUX Nijmegen
In Nederland leven een kwart miljoen mensen met dementie. En de komende
twintig jaar zal dat aantal waarschijnlijk verdubbelen. Dat houdt in dat er op korte
termijn ingrijpende aanpassingen in de zorg nodig zijn. Zeker gezien de beperkte
financiële middelen de komende jaren.
Hoe kunnen zorgprofessionals en -bestuurders de zorg voor mensen met dementie
het beste organiseren? Hoe kunnen zij de zelfstandigheid van deze mensen
vergroten? Wat is de rol van de mantelzorger en hoe is zijn/haar verhouding met de
zorgverleners?
De Waalboog en LUX slaan op DINSDAG 23 JANUARI de handen ineen om
zorgprofessionals en bestuurders een inspirerend congres aan te bieden rondom
deze vragen. Dit doen we aan de hand van workshops, pitches en lezingen door
wetenschappers en professionals. Culturele intermezzo’s zetten hun boodschap
kracht bij.

Het programma is nog volop in ontwikkeling. Onder andere de volgende onderdelen
liggen al vast: Onderzoeker Henk Kraijo gaat met het publiek en mantelzorgers in
gesprek over volhoudtijd: Hoe zorgen we dat de mantelzorger niet overbelast raakt?
De Waalboog deelt haar expertise over zorg voor mensen met dementie én ernstig
probleemgedrag. In een demonstratie van HuidHonger ervaren we aan de hand
van een dansduet tussen een professionele danser en een bewoner van een
verpleegtehuis het belang van liefde en aanraking in de zorg.
Kijk voor meer informatie en programma-updates op www.luxnijmegen.nl/congres. Nog vragen? Mail naar Kiki Kolman via KKolman@luxnijmegen.nl

INSCHRIJVEN
Deelname aan dit congres kost 150 euro, inclusief lunch en borrel. Aanmelden kan
via dit formulier. Als drie of meer personen van dezelfde organisatie zich
aanmelden, geldt een korting. Voor meer informatie hierover, mail Kiki Kolman via
KKolman@lux-nijmegen.nl.
Over LUX en DE WAALBOOG
De Waalboog biedt topzorg en behandeling voor mensen met
ouderdomsaandoeningen. Dat doen we ‘zo thuis als maar kan’. Arthouse LUX biedt
naast film en theater al jaren verdiepend debatprogramma.
Praktische info
LUX is eenvoudig bereikbaar met het openbaar vervoer. Vanaf het station loop je
binnen een kwartier naar het theater. De auto kun je voor 11 euro de hele
dag parkeren in de Mariënburg parkeergarage naast het theater, op adres
Arsenaalgas 8. Voor meer informatie over bereikbaarheid kun je terecht op deze
website.

024 381 68 59
voor reserveren & informatie

