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Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg 
JUBILEUMSYMPOSIUM - SAVE THE DATE  
 

Op vrijdag 9 juni 2023 staat het MECC te Maastricht in het teken 
van het 25 jarig Jubileumsymposium van de Academische Werkplaats 
Ouderenzorg Limburg. 
 
Voor jou een uitgelezen kans om te ontdekken hoe de Academische 
Werkplaats Ouderenzorg Limburg het verschil maakt in de ouderenzorg. 
 
Wil je ook bij deze feestelijke dag zijn? Houd dan vrijdag 9 juni 
2023 tussen 12:00  en 17:00 uur vrij in jouw agenda. De 
officiële uitnodiging met meer informatie volgt in februari 2023. 
   

 

 

Van 1 t/m 28 februari 2023 vindt voor de 25e maal de 
Landelijke Prevalentiemeting Zorgkwaliteit (LPZ) 
plaats  
 

 

 

De Landelijke Prevalentiemeting 
Zorgkwaliteit (LPZ) is een 
jaarlijks terugkerende 
prevalentiemeting van 
zorgkwaliteit in de Nederlandse 
gezondheidszorg. Deelname aan 
de LPZ biedt zorginstellingen 
inzage in de kwaliteit van hun 
basiszorg en biedt een 
uitstekende basis voor de leer- 
en verbetercyclus binnen het team! Daarnaast geeft de LPZ 
verpleeghuizen o.a. de mogelijkheid om op een eenvoudige manier de 
indicatoren basisveiligheid van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg te 
meten en aan te leveren. 

Lees meer  
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Hoogleraar Ouderengeneeskunde Daisy Janssen  
 

 

 

Op 2 december accepteerde 
prof. dr. Daisy Janssen haar 
ambt als hoogleraar 
ouderengeneeskunde aan de 
Universiteit van Maastricht. Met 
het uitspreken van haar oratie 
‘Krachtig in kwetsbaarheid’ werd 
Daisy vervolgens de eerste 
vrouwelijke hoogleraar 
Ouderengeneeskunde in 
Nederland.  
Ter ere van de benoeming 
organiseerde de AWO Limburg 
samen met Ciro het symposium 
‘Ouderengeneeskunde; klaar 
voor de toekomst?’  

Lees meer  

     

 

 

Tussen cowboylaarzen en blazers: de volledige 
Indiana GSA Conference-ervaring  
 

 

 

Als we de stapel kleren zien die 
we in onze bagage moeten 
passen, beginnen we ons af te 
vragen of we de toegestane 
bagagelimiet op onze vlucht naar 
Indianapolis, VS, zullen halen. 
Blazers en blouses liggen naast 
onze rijlaarzen, helmen en 
outdoorjassen. Voor de week 
voorafgaand aan de start van de 
Gerontological Society of 
America (GSA) Scientific 
meeting, een van de grootste 
conferenties op het gebied van 
gerontologie, boekten we de full 
American cowboy experience: 
werken en rijden op een echte ranch in Indiana! Want hoe kun je de 
natuur van een ver land beter verkennen dan op de rug van een paard? 

Lees meer  

   

 

 

Reablement symposium drukbezocht  
 

 

 

Reablement: nieuw 
toverwoord in de zorg 
of veelbelovend 
zorgconcept?  
 
Reablement, is het een nieuw 
toverwoord in de zorg? Of is het 
met dit zorgconcept van ‘cliënten 
helpen zichzelf (weer) te helpen’ 
echt mogelijk om de cliënt meer 
regie te geven en diens kwaliteit 
van leven te verbeteren? Wie op 
14 september het symposium 
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van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg (AWO-
L) bezocht, kiest waarschijnlijk voor de tweede optie. Of, zoals de 
Deense hoogleraar Tine Rostgaard het verwoordde, reablement lijkt 
veelbelovend, zowel voor de kwaliteit van leven als het terugdringen van 
de zorgkosten. 

Lees meer  

   

 

 

Het hele AWO-L team,  
wenst u fijne feestdagen toe 

en een gezond & gelukkig 2023. 
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