WEBINAR

Participatieraad Ouderen Overijssel

Technologie in de Zorg en Kennisoverdracht aan Ouderen

.

MELD U AAN VOOR ONS WEBINAR OP

Donderdag 12 november 2020,
2020, 10.45 - 12.00 uur
Volg ons live op
https://www.proo-overijssel.nl/webinar/
Wij nodigen u van harte uit deel te nemen aan dit PROO-Webinar.
Ons symposium over zorgtechnologie zal, vanwege de uitbraak van het Coronavirus, op
donderdag 12 november 2020 in de vorm van een WEBINAR worden gehouden. We
nodigen graag met name ouderen zelf, maar ook professionals uit voor deze boeiende WebExperience.
Het webinar als alternatief voor ons symposium met ontmoetingsmarkt zijn onderdeel van
het PROO-project waarmee wij de kennisoverdracht van zorgtechnologieën aan senioren
willen bevorderen.
De Participatieraad Ouderen Overijssel (PROO) vraagt systematisch aandacht voor de
positie van de senioren in de provincie Overijssel.
De kwaliteit van de samenleving wordt mede bepaald door maatschappelijk actieve
burgers waaronder een groot aantal actieve senioren. PROO wil stimuleren dat ouderen
een actieve rol spelen in de Overijsselse samenleving.
Inhoud van het Webinar
•

Openingswoord
Mevrouw Ir. Secil Arda, voorzitter PROO

•

Ouderenzorg, innovatie en technologie in het ziekenhuis.
Inleiding door Mevrouw Prof. Dr. Sophia de Rooij,
Voorzitter Raad van Bestuur Medisch Spectrum Twente (MST)

•

De match tussen mens en technologie thuis.
Inleiding door Mevrouw Dr. Marjolein den Ouden,
Lector Technology, Health & Care Saxion Hoogeschool

•

Technische vernieuwingen en bestaande producten, die de zorg kunnen
beperken, zelfstandig en veilig blijven wonen mogelijk
maken, zelfredzaamheid bevorderen, communicatiemogelijkheden vergroten.
Introductiefilm door de heer Erik Derkink ,
coördinator LivingLab van Technologie & Zorg Academie (TZA)

•

Korte introductiefilm Fit4Vit

Het Webinar is op 12 november live te volgen op https://www.proo-overijssel.nl/webinar/

Privé of namens uw organisatie, u bent van harte welkom.
Meld u aan. Wij horen graag van u.
info@proo-overijssel.nl
www.proo-overijssel.nl

Hebt u eerder een bijdrage voor deelname aan het symposium betaald,
dan ontvangt u deze binnenkort retour.

