
Volg ons op:

Dag van de Langdurige Zorg Achterhoek
‘Nog betere zorg voor mensen met dementie’
Op 12 november is de “Dag van de Langdurige Zorg”. Het Graafschap College biedt op deze dag alle medewerkers in de langdurige zorg in de 
Achterhoek een miniconferentie aan. Wij zijn van plan dit jaarlijks te laten terugkeren. Dit (eerste) jaar hebben we gekozen voor het thema 
‘Nog betere zorg voor mensen met dementie’. 

Op deze dag is Ineke Pet van de Martha Flora Hippocampus aanwezig om uitleg te geven over hun zorgconcept en de onlangs geïntroduceerde in-
novatieve dementiezorgopleiding Martha Flora Hippocampus. Het zorgconcept van Martha Flora is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en 
de persoonlijke ervaringen van grondlegger Marco Ouwehand met zijn aan Alzheimer lijdende moeder Martha Flora. Martha Flora biedt mensen 
met dementie die niet meer thuis kunnen wonen de mogelijkheid om het leven zoals men dat gewend is, zoveel mogelijk voort te zetten, rekening 
houdend met hun ziekte. De ervaring die Martha Flora de afgelopen tien jaar hee�  opgedaan vormt de basis voor de Martha Flora Hippocampus. Het 

uitgangspunt van Martha Flora en de Martha Flora Hippocampus is dat de persoonlijke belevingswereld 
van de mens met dementie en diens omgeving centraal staan. Het Graafschap College is een samenwer-
king aangegaan met de Martha Flora Hippocampus om (toekomstige) medewerkers nog beter toe te 
rusten in het begeleiden van mensen met dementie. Martha Flora is er van overtuigd dat de medewer-
kers het verschil maken. De Martha Flora Hippocampus hee�  hiervoor een aantal trainingsprogramma’s 

ontwikkeld. Inmiddels zijn ook bij het Graafschap College docenten getraind zodat het Graafschap College in staat is bij te dragen aan een nog betere 
zorg voor mensen met dementie.  

U kunt op deze dag een workshop volgen van de Martha Flora Hippocampus waarin dieper wordt ingegaan op het unieke zorgconcept van Martha 
Flora en u een introductie krijgt van één van de onderstaande opleidingsprogramma’s. 

Deelname aan deze conferentie levert u tevens geaccrediteerde punten op voor het kwaliteitsregister van Verpleegkundigen en Verzorgenden. 
Deelname aan de conferentie is gratis. U kunt zich aanmelden via: 
www.graafschapcollege.nl/Bedrijven_en_Instellingen/Pages/Dagvandelangdurigezorg.aspx

Programma 12 november

19.00 uur  Ontvangst op locatie: Graafschap College, J.F. Kennedylaan 49, Doetinchem
19.15 uur Opening en presentatie van het unieke zorgconcept en de samenwerking Martha Flora en het Graafschap College 
 door Theo Blom, sectordirecteur Zorg & Welzijn en Ineke Pet van Martha Flora Hippocampus
20.15 uur Workshops
21.30 uur Plenaire afsluiting

Links:     www.marthaflora.nl, www.marthaflorahippocampus.nl, www.alzheimerexperience.nl,
 www.alzheimercentrum.nl, www.alzheimer-nederland.nl 

www.graafschapcollege.nl

Power Course Dementie 
In deze unieke e-learning omgeving leren 
mantelzorgers meer over omgaan met 
dementie, aan de hand van korte fi lmpjes en 
dilemma’s. Met aandacht voor symptomen, 
dementie en emoties, gevolgen voor de 
omgeving en communiceren met iemand 
met dementie.

Alzheimer Experience*
Interactieve online fi lm die de buitenwereld 
meer inzicht biedt in de belevingswereld van 
mensen met dementie. Want als we ze beter 
begrijpen, kunnen we betere zorg bieden. De 
Alzheimer Experience laat mantelzorgers er-
varen wat het betekent om dement te zijn; je 
kijkt door de ogen van iemand met dementie, 
een mantelzorger en een zorgprofessional. 

Silviahemmet* 
Dit opleidingsprogramma is een initiatief van de 
Zweedse koningin Silvia en biedt een gefundeerde 
kennis van dementie, gestoeld op de visie van 
palliatieve zorg met een actieve holistische 
benadering. 

* Gebaseerd op herkenbare thuissituaties.

Workshops


