
UITNODIGING 

 
Participatieraad Ouderen Overijssel  

Technologie, Zorg en Wonen 
Symposium / Informatiemarkt 

 

Donderdag 11 november 2021, 10.00-16.00 uur 
Ontmoetingscentrum, Spoorstraat 7 in Wierden 

 

De Participatieraad Ouderen Overijssel (PROO) vraagt met dit symposium 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 hierbij een actieve rol spelen in de Overijsselse samenleving. Het 
symposium en de informatiemarkt zijn onderdeel van het PROO-project waarmee wij 
kennisoverdracht zorgtechnologie aan senioren willen realiseren. Tevens vragen wij 
aandacht voor de woonzorgvisie op senioren.  
 
Programma: 
 
10.00 uur Ontvangst 
 
10.30 uur   Openingswoord door 
                      Mevrouw Ir. Secil Arda, voorzitter PROO 
                     
10.45 uur          De match tussen mens en zorgtechnologie                      
  Inleiding door Mevrouw Dr. Marloes Postel 
  Ass. Lector Technology, Health & Care Saxion Hoogeschool  
 
11. 10 uur          Woonzorgvisie vanuit het gemeentelijk perspectief         
   Inleiding door  Mevrouw Anja Prins 
   Wethouder Wonen en Zorg, Gemeente Losser 
                              
11.30 uur            TOPFit Project, Diabetes 2 
                             Presentatie door Mevrouw Anne-Ruth Oosterbroek, MEd 
                             Docent-Onderzoeker Zorg en Technologie, ROC van Twente 
 
12.00 uur           Lunchpauze met broodjes               
   
 
13.00 uur         Middagsessie met probeerservice en zorginformatiemarkt  



 
 
Infomarkt: 
 
1.Technologie en Zorgacademie (TZA) 
 
2. Zorg ondersteunende producten voor ouderen (Qwiek) 
 
3. Technologieën bij diabeteszorg (TOPFit)               
                       
4. Senioren en beweging (Fit4Vit) 
 
Boeiende technische vernieuwingen en bestaande producten, die de zorg kunnen beperken, 
zelfstandig en veilig blijven wonen mogelijk maken, zelfredzaamheid bevorderen, 
communicatiemogelijkheden vergroten. 

Wij nodigen u van harte uit kennis te maken met diverse aanbieders van technologie in de 
zorg, mee te doen aan de probeerservice, deel te nemen aan de trainingen, actief mee te 
doen met PROO activiteiten in uw regio. Wij presenteren een zorginformatiemarkt. 
U bent hartelijk welkom bij het proces van kennisoverdracht in de zorgtechnologie.                         
                                            
15.00 uur     Samenvatting, afspraken door dagvoorzitter Ed van Lamoen, secretaris PROO.       
                        
15.10 uur     Netwerkborrel.  
 
16.00 uur     Einde bijeenkomst. 
 
Privé of namens uw organisatie, u bent van harte welkom. 
  
Toegang: € 5,- p.p. inclusief lunch.  
 
Aanmelden: Op de website www.proo-overijssel.nl  onder het hoofdstuk symposium. U kunt 
meteen via iDEAL of via een overschrijving betalen, op de IBAN rekening NL 74 RABO 
0308984366  t.n.v. Stichting Participatieraad Ouderen Overijssel.  
 
 

      


