Paro succesvol inzetten
Volg de workshops, deel je eigen ervaringen met andere Paro gebruikers
en ontdek hoe je Paro optimaal kunt inzetten.

1e Nederlandse Paro-dag

Datum:
Tijd:
Locatie:

24 mei 2018
10:30 – 17:00 uur
Avans Hogeschool, Onderwijsboulevard 215, ’s-Hertogenbosch

Paro succesvol inzetten
Volg de workshops, deel je eigen ervaringen met andere Paro gebruikers
en ontdek hoe je Paro optimaal kunt inzetten.
Paro
Wie kent deze sociale robot niet? Het zeehondje dat een kalmerend effect
kan hebben en reacties kan uitlokken. Paro wordt al veel ingezet bij ouderen
met dementie. Paro vermindert onrust en helpt familie en zorgprofessionals
om contact te maken met de persoon met dementie. Inmiddels worden ook
ervaringen opgedaan bij personen met autistisch spectrum stoornissen en
ernstig meervoudige beperkingen. Op veel plaatsen wordt Paro nog niet
optimaal ingezet. Daarom organiseren Avans Hogeschool, Focal Meditech,
Zuyderland en Zuyd Hogeschool samen de Paro-dag voor gebruikers en
geïnteresseerden in Paro.
Vijf kernvragen lopen als rode draad door deze dag:
1. Hoe kun je Paro inzetten en onderhouden?
2. Wat zijn succesfactoren?
3. Is er bewijs voor effect?
4. Hoe zorg dat je dat Paro echt een succes wordt in je organisatie?
5. Hoe kunnen we van elkaar blijven leren?
De dag bestaat uit een mix van werkvormen zoals demonstraties en
presentaties. Daarnaast is veel ruimte voor het delen van kennis en ervaringen
door de deelnemers; studenten schrijven de praktijkverhalen op en delen deze.
Ook bespreken we hoe we elkaar na deze dag kunnen blijven inspireren.
Natuurlijk maken we mooie foto’s van al die Paro’s.
Voor iedereen die een Paro meeneemt, is de entree gratis.
Inschrijving
Inschrijfgeld voor deelname aan de workshop bedraagt € 75,- euro inclusief lunch
& borrel. Echter neem je een Paro mee dan mag je als persoon gratis deelnemen!
Voor vragen kunt u terecht bij Lisa de Leeuw: Tel: 013-5333103
Mail: paro.ecs@avans.nl

Paro succesvol inzetten
Volg de workshops, deel je eigen ervaringen met andere Paro gebruikers
en ontdek hoe je Paro optimaal kunt inzetten.
PROGRAMMA
10:30 uur

Ontvangst

11:00 uur

Opening Paro-dag




Welkom
Louis Neven; Lector Active Ageing; Avans Hogeschool
Robots, care or scare?
Sandra Bedaf; expert robotica in de ouderenzorg; Zuyd Hogeschool
Afsluiting plenaire deel
Ramon Daniels; Lector Ondersteunende Technologie in de Zorg; Zuyd Hogeschool

12:00 uur

Lunch en mini infomarkt

13:00 -14.00 uur

Workshop ronde 1:



14:00 - 14:45 uur

Workshop ronde 2:



15:00 - 15:45 uur

Paro succesvol implementeren in mijn organisatie.
Paro inzetten als interventie & Delen van ervaringen.

Plenaire afsluiting



16:30 uur

Paro inzetten als interventie & Delen van ervaringen.
Paro succesvol implementeren in mijn organisatie.

Workshop ronde 3:



16:00 - 16:30 uur

Inzet en onderhoud van Paro (voor niet-gebruikers).
Mediamoment en interviews (voor gebruikers van Paro).

Introductie van Paro platform
Uitreiken prijs voor ‘meest inspirerende ervaringsverhaal’

Borrel

AANMELDEN

