Een Symposium met als thema “Wij en Dementie” 20 oktober 2015; Kapel Diakonessenhuis te Paramaribo.
Ter gelegenheid van de opening van de eerste WoonUnit van WoonZorgCentrum Wiesje.

PROGRAMMA:
Dagvoorzitter Prem Radhakishun
08:00-08:15 uur		
Opening en Welkom:
				Dhr. Stan Franker, Voorzitter Stichting Wiesje Suriname
08:15-08:45 uur 		 Wat gebeurt er in het brein?
				Drs. C. Luckham, Klinisch Geriater AZP Kristine Luckham
				
Wat is Dementie, wat zijn de oorzaken en wat gebeurt er in de hersenen; Hoe stel je de 		
				
diagnose; Huidige en mogelijk toekomstige behandeling.
08:45-09:00 uur 		
Dementie: een wereldwijd probleem
				Dhr. Marc Wortmann, Executive Director Alzheimer’s Disease International
				
Meest recente cijfers gepubliceerd in September 2015 (aantallen en kosten wereldwijd);
				
Wat gebeurt er politiek bij de Wereldgezondheidsorganisatie en aandacht voor 			
				
dementievriendelijke initiatieven in de samenleving.
09:00-09:30 uur 		 Hoe ga je om met gedrag bij dementie?
				Drs. Shonimá Gangaram Panday, MSc. Neuropsycholoog
				
Wat is de rol van de psycholoog naar de cliënt en de familie in de thuissituatie en in de 		
				
instelling? En wat is de rol naar het team in de instelling?
09:30-10:00 uur		

Koffiepauze

Goede zorg bij Dementie: Het model van Stichting Wiesje
10:00-10:30 uur 		
				
				
				

De rol van de professional in dementiezorg

Mw. Mavis Donk - Leter, directeur Woonzorgcentrum Wiesje.
Hoe zien we de zorg voor mensen met Dementie in de woonzorgvoorziening;
Wat is de filosofie achter de zorg bij Sichting Wiesje?

10:30-11:00 uur 		
Dementievriendelijk bouwen
				Dr. Theo van der Voordt, Architecture, Vice-voorzitter Stichting Wiesje Nederland
				De architectuur en inrichting van een voorziening speelt een belangrijke rol bij het 		
				
welbevinden van de bewoners. Overzicht van de kennis over dementievriendelijk bouwen
				
en hoe dat is toegepast bij Stichting Wiesje?

Het beleid van Ministeries in Suriname
11:00 -11.20 uur		
				
11.20 – 12.00 uur		
				

Afsluiting
12:00-12.10 uur 		

Vertegenwoordiger van het Ministerie van Welzijn:

Minister Mw. Drs. J. Dogojo Beleidsmedewerkers: Mv. M. Agodeba en dhr. R.
Sonvisi

Vertegenwoordigers van het Ministerie van Volksgezondheid:

Minister Dhr. Ir. P. Pengel en waarnemend directeur Mw. Drs. M. Van Dijk
mevr. Beryl Truideman
Mw. Gerda Havertong, Initiator Stichting Wiesje

