Datum en locatie
Woensdag 8 april 2020 in Aristo Amsterdam.
Aristo ligt naast station Sloterdijk en er is parkeergelegenheid (betaald)

Landelijke Studiedag

Uw investering
€ 355,- p.p. exclusief btw
Kortingen
Collegakorting: € 25,Groepskorting: 5 = 4
U ontmoet
Verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, specialisten
ouderengeneeskunde, geriaters, artsen verstandelijke gehandicapten,
orthopedagogen, gedragsdeskundigen en begeleiders in de ouderen- en
gehandicaptenzorg. Ook cliëntvertrouwenspersonen, klachtfunctionarissen,
leidinggevenden en beleidsmedewerkers zijn van harte welkom
Meer weten?
Kijk op onze website

Ook op onze agenda:

Kwetsbare ouderen
in het Ziekenhuis

Gedragsproblemen
en een verstandelijke
beperking

Cultuursensitieve
Ouderenzorg

Masterclass Wet
zorg en dwang

 1 april 2020

 9 april 2020

 22 april 2020

 2 juni 2020

Deze bijeenkomst is een initiatief van
Leids Congres Bureau | Academie

Praktische juridische kennis
in de langdurende zorg
 8 april 2020

 Amsterdam

 Accreditatie

• Geaccrediteerd door ABC1, Kwaliteitsregister V&V, VSR: 5 punten

Charlotte Leijdekker
Programmamanager

• Theorie omgezet naar praktische handvatten

071-5148203 | info@leidscongresbureau.nl
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• Inbreng van eigen casuïstiek

www.leidscongresbureau.nl

Praktische juridische kennis in de langdurende zorg
Als zorgprofessional hebt u in de dagelijkse praktijk van de langdurende zorg te maken met wettelijke kaders. Wat is er voor u veranderd door de invoering van de Wzd en hoe dienen we om te
gaan met privacy en beroepsgeheim in verschillende soorten situaties? En wat doet u als uw cliënt
zelf wil beslissen maar u bent het helemaal niet met die beslissing eens? Tijdens deze studiedag
leert u welke juridische basiskennis en vaardigheden u nodig hebt, is er ruim gelegenheid voor
vragen én gaat u aan de slag met cases uit de praktijk.

Middagprogramma met parallelsessies (13.45 – 16.00 uur)

Privacy en beroepsgeheim
Het uitwisselen van cliëntgegevens is vaak een voorwaarde voor een goede
samenwerking in de langdurende zorg. U loopt daarbij tegen vragen aan als: wat
betekent privacy van de cliënt of patiënt? Wat mag u wel en niet delen met uw
collega’s binnen en buiten uw organisatie? En wat zijn de opties wanneer niet alle
professionals gebonden zijn aan hetzelfde beroepsgeheim? Tijdens deze lezing
hoort u hoe u de privacywetgeving toepast in uw dagelijkse praktijk.
Mw. mr. Jolanda van Boven is jurist en directeur VAN BOVEN Juridisch Adviesbureau.
Wet zorg en dwang
Sinds 1 januari 2020 is de nieuwe Wet zorg en dwang van kracht en vervangt
de Wet Bopz. Deze lezing geeft u een overzicht van de wet en leert u in het
bijzonder welke gevolgen de wet heeft voor de praktijk van de zorgverlening.
In de middag zal er in aparte sessies dieper ingegaan worden op specifieke
casuïstiek uit zowel de ouderen- als de gehandicaptenzorg.
Justa Bos is onafhankelijk Kwaliteitsadviseur en Toezichthouder Zorg, Bos Zorgtoezicht
& Advies

Er zijn twee rondes met keuzesessies. In de eerste ronde kunt u kiezen uit A of B.
In de tweede ronde kiest u uit C of D.

A. Zeggenschap en vertegenwoordiging in de ouderenzorg

RONDE 1

Sprekers uitgelicht

€ 25,collegakorting

B. Zorg en dwang in de gehandicaptenzorg
Werken met ingeleverde casuïstiek*
• Casuïstiek uitwerken
• Oplossingsrichtingen bespreken
• Oplossingsrichtingen uitproberen in een simulatie

RONDE 2

Zeggenschap en vertegenwoordiging
In de middag verzorgt Loes den Dulk twee aparte workshops over zeggenschap
en vertegenwoordiging voor de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg.
Loes den Dulk is oprichter en directeur van stichting Raad op Maat en houdt zich
sinds 1996 bezig met zeggenschap en rechten van cliënten

Wet zorg en dwang
Na de plenaire ochtendlezing zal in de middag per sector ingegaan worden op
specifieke casuïstiek en ervaringen met de nieuwe wet. Hilde verzorgt, vanuit
haar eigen praktijkervaring met de invoering van de Wzd, een interactieve
workshop voor de professionals werkzaam in de gehandicaptenzorg.
Hilde Willems is gedragsdeskundige en beleidsadviseur Wet zorg en dwang VGZ bij
Cordaan

Deze workshop richt zich op twee belangrijke rechten van cliënten: het recht op
zeggenschap en het recht op vertegenwoordiging. In de workshop bekijken we wat
die rechten betekenen, waar die rechten elkaar tegenkomen en soms mogelijk zelfs
met elkaar botsen. We doen dit aan de hand van casuïstiek* van de deelnemers uit
de ouderenzorg. We bekijken wie beslist: de cliënt, de zorgprofessional of de vertegenwoordiger?

C. Zeggenschap en vertegenwoordiging in de gehandicaptenzorg
Deze workshop richt zich op twee belangrijke rechten van cliënten in de gehandicaptenzorg: het recht op zeggenschap en het recht op vertegenwoordiging. We leren wat
die rechten betekenen, waar die rechten elkaar tegenkomen en soms mogelijk zelfs
met elkaar botsen. We doen dit aan de hand van casuïstiek* van de deelnemers en
bekijken wie beslist: de cliënt, de zorgprofessional of de vertegenwoordiger.
D. Zorg en dwang in de ouderenzorg
Wat speelt er in de zorgverlening in de ouderenzorg nu de wet een paar maanden in
werking is? Waar loopt u tegenaan? Wat kunnen we van elkaar leren? Aan de hand
van vooraf door de deelnemers ingeleverde casuïstiek* gaan we dieper in op de praktische gevolgen van de nieuwe wet.

* Na inschrijving voor de middagsessies krijgt u een e-mail over hoe u casuïstiek kunt aanleveren.
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