
EEN INSPIRATIEPROGRAMMA VOOR PROFESSIONALS

Werkt u in de ouderenzorg en bent u op zoek naar verdieping? 
Houdt de vraag naar efficiënte zorg u vaak bezig, maar wilt u de 
menselijke kant van uw zorgrelaties niet uit het oog verliezen? 
Kom dan naar de verdiepingsbijeenkomsten van het Platform 
Humanisering van de Ouderenzorg. 

PLATFORM HUMANISERING  
VAN DE OUDERENZORG 
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10 december 2015
11 februari 2016 
14 april 2016
9 juni 2016
22 september 2016

Het Platform organiseert verdiepingsbijeenkomsten voor professionals 
en vrijwilligers die werkzaam zijn in de ouderenzorg. In de bijeenkom-
sten staat de betekenis van goede zorg centraal. De focus ligt op vragen 
over humanisering en zingeving; vragen die vaak vergeten worden in 
het onderzoek naar ouderen en ouderenzorg. 

De bijeenkomsten worden verzorgd door onderzoekers van de Univer-
siteit voor Humanistiek die hun kennis en expertise graag met u delen.   
Zij presenteren hun bevindingen over onderzoek naar  levensvragen en 
zingeving,  de kwaliteit van zorg en zorgrelaties, geestelijke begeleiding, 
verantwoording, aansluiting van informele en formele vormen van 
zorg, en passende methoden om deze thema’s te onderzoeken. 

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor diverse beroepsgroepen, zoals 
verpleegkundigen, psychologen, (huis)artsen, specialisten ouderen-
zorg, praktijkondersteuners en fysiotherapeuten, maatschappelijk 
werkers en vrijwilligers in het veld van ouderenzorg. 

Merel Visse

Susanne van den Hooff

Pien Bos

Wander van der Vaart

Anne Goossensen

De toegang is gratis
U kunt zich aanmelden op www.uvh.nl/platformouderenzorg

-  De ervaringswereld van het voltooide leven
-  Gedwongen opname en humanisering ouderenzorg
-  Anders Verantwoorden in de ouderenzorg
-  Indicatoren voor zingeving in de ouderenzorg 
-  Inzet van vrijwilligers in de ouderenzorg 

De bijeenkomsten zijn in Utrecht op de UvH van 15:00 tot 17:30 uur

Sprekers

Voorzitters

Anja Machielse

030-2390100
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Els van Wijngaarden

UvH: Kromme Nieuwegracht 29, 3512 HD Utrecht platformouderenzorg@uvh.nl   

De Universiteit voor Humanistiek biedt onderzoeks- en consultancy-diensten, 
en  geeft advies bij het ontwikkelen van passende onderzoeksmethoden. 


