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Maak kennis met

Participatieraad Ouderen Overijssel

Samen
Sterker
PROO is opgericht als een
vrijwilligersplatform voor
georganiseerde en ongebonden
senioren, dat antwoorden
zoekt op maatschappelijke
vraagstukken rond de groeiende
populatie senioren in Overijssel.
‘Invloed uitoefenen op
overheden en andere
instellingen bij maatschappelijke
ontwikkelingen.’
Voor een periode van 3 jaar kan
PROO rekenen op provinciale
subsidie bij het project
Technologie in de zorg. Het
accent zal onzerzijds liggen op
de kennismaking van ouderen
met nieuwe technologie en
de omgang ermee. Te veel
ontwikkelingen gaan over
ouderen, zonder gebruik te
maken van kennis en inzicht van
senioren.
Zorgtechniek dreigt zo
voor velen buiten bereik te
blijven, omdat ontwerp en of
handleiding niet aansluiten bij
de behoefte van (veelal oudere)
cliënten.

Met dank aan:

www.proo-overijssel.nl

Gratis
Webinar
12 nov. 2020
10.45 uur
De Participatieraad Ouderen Overijssel (PROO) vraagt met
dit webinar 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. We nodigen graag met name ouderen zelf, maar
ook professionals uit voor deze boeiende Web-Experience.
Met dit Webinar wil PROO Participatieraad Ouderen Overijssel de
kennisoverdracht van zorgtechnologieën aan senioren bevorderen.

Programma Webinar

"Technologie in de zorg en kennisoverdracht aan ouderen"
•

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 Hogeschool

•

Technische vernieuwingen en bestaande producten in de zorg
Introductiefilm door de heer Erik Derkink ,
coördinator LivingLab van Technologie & Zorg Academie (TZA)

•

Korte introductiefilm Fit4Vit

Wij nodigen u van harte uit deel te nemen aan ons PROO-Webinar.
Het WEBINAR is op 12 november live te volgen, ga naar:
www.proo-overijssel.nl/webinar

PROO is een vrijwilligersplatform voor georganiseerde
en ongebonden senioren, dat antwoorden zoekt op
maatschappelijke vraagstukken rond de groeiende
populatie senioren in Overijssel.

PROO neemt deel aan diverse overlegrondes zoals:
• Beter Oud
• Vitaal Twente
• Zorg Innovatieforum
• Openbaar Vervoer
PROO organiseert studiebijeenkomsten over thema’s als:
• Langer Thuis Wonen
• Bewegen en Gezondheid
• Mobiliteit / Openbaar Vervoer
• Ouderen en de Digitale Wereld
• Vernieuwing Gezondheidszorg
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