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OUD
Het zorglandschap voor ouderen blijft voortdurend in
beweging, ook op het vlak van geestelijke gezondheidszorg.
De dienst Zorg van Provincie Limburg en het overlegplatform SPIL willen daarom met deze tweede editie
van OuD of the Box de samenwerking in de zorg voor
ouderen verder aanmoedigen. Het centrale thema voor
deze studienamiddag is “Ouderen en depressie”. Na
een plenaire lezing zullen, verspreid over 6 workshops,
verschillende aspecten toegelicht worden.
• Datum: 20 februari 2014
• Locatie: Boudewijnzaal Provinciehuis
• Het centrale thema is “Ouderen en depressie”
Meer informatie?
Ilse Van Aelst | 011 23 72 88 |
ilse.vanaelst@limburg.be
Inschrijven kan tot 31 januari. Deze studienamiddag is
gratis. Accreditatie wordt aangevraagd.

U wordt vriendelijk uitgenodigd op de tweede
editie van de studienamiddag OuD of the Box op
20 februari 2014 in de Boudewijnzaal van het
provinciehuis in Hasselt.

Programma
12.30 u. Inschrijving en ontvangst
12.45 u. Welkom door gedeputeerde Frank Smeets
13.00 u.	Plenaire lezing: Dé depressie bij ouderen bestaat niet; dé
behandeling evenmin. Reflecties over en aandachtspunten
voor de behandeling van depressie bij ouderen:
Dhr. Luc Van de Ven - gerontopsycholoog - KULeuven
14.00 u.	Keuze uit volgende workshops
• Psychofarmaca in de behandeling van depressie bij ouderen (dr. Jos Hannes - gerontopsychiater - PZ Asster)
• Werken met reminiscentie bij ouderen met depressie en
angst (Romina Mirisola (klinisch psycholoog) en Sanne
Skoffelt (ergotherapeut) - MC Sint-Jozef )
• Lezing: Systeemdenken, omgaan met de familie, mantelzorgers … van de oudere patiënt met een depressie (dr.
Heidi Peeters - gerontopsychiater - MC Sint-Jozef )
• “Blijf niet bij de pakken zitten”, gedragsactivatie als
preventie en behandeling van depressie bij ouderen (Jaak
Beckers - psycholoog - CGG/LITP)
• Veiligheid en verbondenheid - handvaten naar ouderen
(dr. Johan Adriaensen - gerontopsychiater - PZ Asster)
• Geestelijke gezondheidsbevordering bij ouderen (Kim
Schutters - stafmedewerker geestelijke gezondheidsbevordering - Limburgse Logo’s)
15.00 u. Pauze
15.15 u. Aanbevelingen stakeholdersbevraging ‘Samenwerking GGZ’:
Robbie Dumoulin - onderzoeker Vonk3 - Thomas More
16.00 u. Het belang van samenwerking en netwerking a.d.h.v. twee
praktijkgerichte voorbeelden: voorstelling van
“Multidisciplinair Overleg” en “Samenwerkingsinitiatief
Menos” met mogelijkheid tot vraagstelling
16.30 u. Reflecties door minister Vandeurzen
16.45 u. Einde
Een initiatief van de
provincie Limburg,
Universiteitslaan 1, B-3500 Hasselt

limburg.be

