UITNODIGING
Symposium

Aandacht voor LHBT* ouderen
(*lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender)

Dinsdag 21 mei 2019, 15.00-18.30 uur
Radboud Universiteit, Nijmegen (Theaterzaal C)

Waarom?

Een coming-out is voor LHBT (lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender)
ouderen vaak een hoge drempel. De ouderen van nu zijn opgegroeid in een
tijd waarin seksuele diversiteit geen onderwerp van gesprek was. In de huidige
zorg kan dit nog steeds een lastig te bespreken thema zijn. LHBT ouderen zijn
vaak ‘onzichtbaar’ en worden niet gezien door andere ouderen, professionals en
vrijwilligers. Hierdoor hebben zij vaker een klein netwerk en is er meer sprake van
eenzaamheid. Hoe komt dat?
Waarom is specifieke aandacht voor LHBT ouderen van belang? Veel roze ouderen
vragen zich af wat er gebeurt als men naar een verzorgings-/verpleeghuis moet. Is er
ruimte om zichzelf te zijn? Hoe is het gesteld met openheid op de werkvloer en is er
aandacht van medewerkers voor het onderwerp?

Voor wie?

Dit symposium wordt georganiseerd voor verzorgenden, verpleegkundigen en
andere professionals in zorg en welzijn met als doel meer bewustwording te
creëren over de levensloop en de situatie van roze ouderen en wat dit betekent
voor de zorgvraag en de hulpverleningsrelatie. Er worden praktische tips en
adviezen gegeven om het contact met roze ouderen in alle facetten van de zorg- en
hulpverlening te verbeteren. Het symposium is geaccrediteerd voor
verzorgenden en verpleegkundigen door de V&VN.

Aanmelden

Klik hier om aan te melden voor het symposium (alleen mogelijk via deze link).
Dit kan tot 14 mei 2019. Deelname is kosteloos. VOL=VOL.

PROGRAMMA
15.00 - 15.30 uur

Ontvangst

15.30 - 15.45 uur

Welkom door dagvoorzitter Fred Wolters (ZZG zorggroep).

15.45 - 16.45 uur

Documentaire ‘Out Roze’
Zes ouderen vertellen openhartig over hun bijzondere
levensloop, over een bewogen coming-out. Over verstoting
en hereniging, over keiharde klappen. Over afhankelijk
worden van anderen, geconfronteerd worden met
hulpverleners en medebewoners in diverse woonvormen.
En over weer opnieuw ‘uit de kast’ komen.

16.45 - 17.15 uur

Collegetour
Fred Wolters in gesprek met Roos Pijpers (universitair
hoofddocent Sociale Geografie Radboud Universiteit).
Roos is gespecialiseerd in onderzoek naar LHBT ouderen
die ervaring hebben met zorg en ondersteuning. Waarom
is inzicht in de levensloop van roze ouderen belangrijk
voor de zorgvraag? Kan een oudere open zijn over zijn of
haar situatie of identiteit, de kwetsbaarheid hierin en wat
betekent dit voor de hulpverleningsrelatie?

17.15 - 17.45 uur

Forumgesprek
Onder leiding van Fred Wolters. In gesprek met Clem
Bongers (COC Nijmegen, ervaringsdeskundige), Gerrit Schilt
(De Waalboog, ervaringsdeskundige), Rutger van Kordelaar
(Sterker Sociaal Werk), Krystel Honsbeek (promovendus
‘Aandacht voor seksuele en genderdiversiteit in de zorg voor
ouderen’) en Roos Pijpers.

17.45 - 18.00 uur

Evaluatie met behulp van ‘Mentimeter’ en afsluiting
Door Fred Wolters en Jolanda Uijen (De Waalboog).

18.00 - 18.30 uur

Netwerkborrel
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