Hof en Hiem locatie Vegelin State en Stichting OTwee organiseren:

De week van het oor en oog
in samenwerking met Hoor Friesland,
Beter Horen en Van Slooten Opticiens
Op 10-11-12 februari 2015 in verzorgingshuis Vegelin State.

De week van het oor en oog. Waarom?
Zorgcentrum Vegelin State te Joure vindt het belangrijk dat er meer aandacht gaat komen
voor oor- en oogproblematiek. Oog- en oorproblemen bij ouderen zijn een veelvoorkomend
probleem en het heeft invloed op kwaliteit van leven. Het PON1 heeft in 2010 onderzoek
gedaan naar oor- en oogproblemen bij ouderen in een verzorging- en verpleeghuis. Het blijkt
dat bijna 2/3 van de ouderen slecht hoort en bijna de helft slecht ziet. 1/3 van deze ouderen
heeft zowel problemen aan het oor als aan het oog. Daarom heeft Vegelin State besloten om
in samenwerking met OTwee de week van het Oor en Oog te organiseren. Tijdens deze
week worden bij alle bewoners de oor- en oogproblematiek in kaart gebracht en advies
gegeven. Op basis van deze resultaten besluit Vegelin State op welke wijze er structureel
aandacht besteed kan worden aan oor- en oogproblematiek als onderdeel van het
zorgaanbod.
OTwee
Stichting OTwee is een organisatie met specifieke expertise op het gebied van de beperking
in horen en zien. Zij bieden enerzijds individuele begeleiding aan zelfstandig wonende
mensen met een beperking in horen én zien en anderzijds ondersteunt OTwee bij het trainen
van zorgprofessionals en het implementeren van oor- en oogzorg binnen de ouderenzorg.
De week van het Oor en Oog
Tijdens de week van het oor en oog wordt samen gewerkt met vrijwilligers van
HoorFriesland, zij zijn door OTwee getraind om signaleringslijsten af te nemen bij de
bewoners aan huis. Ook de audicien Beter Horen en de opticien Van Slooten zijn aanwezig
voor onderzoek en advies gedurende de week van het oor en oog.
Het pilot project wordt op donderdagmiddag afgesloten met een workshop van OTwee over
bewustwording van oor- en oogproblematiek en het zelf ervaren voor medewerkers van
Vegelin State.
Voor meer informatie over de Week van het Oor en Oog kunt u contact opnemen met Marije
van der Wal via info@stichtingotwee.nl
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Bron: PON Kennis in uitvoering, onderzoek oor en oog voor kwaliteit van leven; drs. W. Arts

