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Program udkast – Studietur Ældre- og Handicapudvalget
Tirsdag d. 22. januar 2019
16.45

Mødetid i forhallen Aalborg Lufthavn

17.00

Check-in i Aalborg Lufthavn

18.00

Afgang Aalborg Lufthavn

19.15

Ankomst Amsterdam lufthavn

20.00

Ankomst til hotel

20.30

Aftensmad i byen

Onsdag d. 23. januar 2019
8.00

Afgang med bus til Trajectum – Boschoord
Undervejs i bussen: Evt. oplæg om VAMIS

10.00

Præsentation og rundvisning Trajectum - Boschoord
Formål: Indsigt i effektfulde behandlingsprogrammer for borgere med funktionsnedsættelser,
der ikke profiterer af en traditionel behandlingstilgang. Flere af koncepterne fra Trajectum
anvendes af fagcentre på handicapområdet heriblandt VAMIS i arbejdet med udredning,
motivation, læring og mestring samt terapi.
Besøge åben afdeling.

12.30

Frokost

13.00

Besøge lukket afdeling

14.00

Afgang med bus til FocusCura

15.45

Ankomst til FocusCura, Odijkerweg 1, 3972 Driebergen-Rijsenburg
Formål: Inspiration til, hvordan borgerne kan leve en mere selvstændig tilværelse ved at
bygge bro mellem innovativ teknologi og sundhedspleje, og ved at udvikle løsninger sammen
med borgere, pårørende og sundhedspersonale.

17.45

Afgang til Amsterdam

18.45

Ankomst til hotel

20.00

Aftensmad i byen

Torsdag d. 24. januar 2019
8.30

Afgang fra Hotel

9.15

Præsentation og rundvisning i demenslandsbyen De Hogeweyk v/Eloy van Hal
Formål: Indblik i, hvordan der skabes et hjem for demensramte, hvor beboerne lever så
normalt et liv som muligt. Viden og erfaring, der inspirerer ift. Fremtidens demensplejehjem i
Aalborg Øst

12.00

Frokost – Restaurant ”De Hogeweyk”

13.00

Afgang med bus til Odensehuis

13.30

Odensehuis, Hygiëstraat 4, 1076 RM Amsterdam, rundvisning med koordinator, frivillige og
brugere.
Formål: Indsigt i alternativ form for tilbud til personer med demens og deres pårørende. Huset
er et informations- og mødecenter for personer med (begyndende) demens eller
hukommelsesvanskeligheder, familie og venner.

15.00

Afgang fra Odensehuis

15.30

Ankomst til hotel

20.00

Aftensmad i byen

Fredag d. 25. januar 2019
8.00

Afgang fra hotel

9.00-11.30

Hollandske erfaringer med APN sygeplejersker (Advanced Practice Nursing)
Formål: Indsigt i hollandske erfaringer med avanceret klinisk sygepleje. APN sygeplejersker
kan diagnosticere, ordinere undersøgelser og behandling, henvise til speciallæger og
igangsætte sygepleje og behandling. APN sygeplejersker er relevante mange steder i
sundhedsvæsnet bl.a. i kommunernes akutte enheder, hjemmesygeplejen og plejeboliger,
hvor de kan medvirke til at styrke efterbehandling af borgerne efter indlæggelse på sygehus.

11.30

Bus til Amsterdam Lufthavn

12.00

Check-in Amsterdam lufthavn

12.15

Frokost i Amsterdam lufthavn

13.00-15.00 Udvalgsmøde i lufthavn
16.10

Afgang Amsterdam lufthavn

17.30

Ankomst til Aalborg lufthavn
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