
Publiekslezing |  11 maart 2017 | 12:45 – 16:30 uur 
Maastrichtzaal, Universiteitssingel 40 

 
Speciale gast : Dhr. Martin van Rijn, Staatssecretaris VWS  



Publieksmiddag 
“Anders Kijken naar Ouderenzorg” 

Hoe staat het met onze ouderenzorg?  
Wat gaat er goed en wat kan er beter?  
Welke oplossingen bestaan er voor uitdagingen in de zorg?  

Op deze vragen wordt ingegaan tijdens de publieksmiddag die de 
Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg organiseert voor alle 
burgers - jong en oud - die hierin geïnteresseerd zijn. 

Tijdens deze middag zullen onderzoekers van de Academische Werkplaats 
Ouderenzorg de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek toelichten en 
samen met de zaal in gesprek gaan over wat dit betekent voor de dagelijkse 
praktijk. Onderwerpen als hoe ziet het verpleeghuis van de toekomst eruit, 
hoe kunnen we beweging stimuleren en hoe zit het nu werkelijk met de 
kwaliteit van onze ouderenzorg komen aan bod.   

Dhr. Martin van Rijn, Staatssecretaris Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport is speciaal te gast om deel te 

nemen aan deze gesprekken. Iedereen kan hem vragen stellen en met 
hem in discussie gaan over de ouderenzorg. 

Aanmelden  

De toegang tot de publieksmiddag is gratis, maar het aantal beschikbare 
plaatsen is beperkt. Daarom is aanmelden voor de bijeenkomst verplicht via 
het aanmeldingsformulier op onze website: 

www.academischewerkplaatsouderenzorg.nl 

Locatie  

Maastrichtzaal, Universiteitssingel 40, Universiteit Maastricht. 
Telefoon receptie: 043 3884209. 

Parkeren 

U kunt gratis parkeren op de parkeerterreinen aan de Universiteitssingel 40 en 
Universiteitssingel 50. 

Programma 
 
12.45 Ontvangst met koffie/thee en vlaai 
 
13.30  Welkom: De kwaliteit van onze ouderenzorg 
 Prof. Dr. Jan Hamers 
 
13.45 Hoe gaat het met onze ouderenzorg?  

Prof. Dr. Jos Schols gaat in gesprek met 
staatssecretaris Martin van Rijn en alle aanwezigen.  

 
 De volgende presentaties zullen daartoe de aanleiding vormen: 
  

Meer handen aan het bed zijn niet de oplossing 
Dr. Erik van Rossum 
 
Het verpleeghuis bestaat niet 
Dr. Hilde Verbeek 
 
Verbetering begint dichtbij 
Dr. Sandra Zwakhalen 

  
 Afsluiting van het gesprek met de staatssecretaris en aanwezigen. 
  
15.15  De Limburgse ouderenzorg in beweging 

Dr. Math Gulpers 
  
15.30  Afsluiting  

Prof. Dr. Jan Hamers 
  
15.35 Borrel 
  
16.00 Einde Publieksmiddag 


