SYMPOSIUM DONDERDAG 27 SEPTEMBER 2018

AcustiCare:
Benutting van soundscapes in de zorg

Het tweejarig onderzoeksproject ‘AcustiCare’ stelt zijn eindresultaten voor.
Personen met dementie hebben vaak te kampen met psychologische problemen zoals angst en
agitatie, die veroorzaakt worden door een te veel aan onbegrepen prikkels. Omgevingsgeluiden in een
woonzorgcentrum kunnen zo’n onbegrepen prikkels zijn en dus problemen veroorzaken. Ook de
medewerkers
kunnen
hinder
ondervinden
van
bepaalde
omgevingsgeluiden.
Tijdens dit project werd het akoestisch comfort in woonzorgcentra onderzocht en verbeterd.
Het effect van deze akoestische verbeteringen werd nagegaan.
AcustiCare experimenteerde vervolgens ook met het gebruik van soundscapes bij personen met
dementie. Een soundscape is een geluidsomgeving die bewust werd toegevoegd aan de leefomgeving
van de oudere. AcustiCare ging na op welke manier soundscapes het gedrag van personen met
dementie beïnvloeden.
Tijdens dit symposium worden de verschillende studies toegelicht en de resultaten voorgesteld.
De deelnemer krijgt ook zelf de kans om deel te nemen aan een luisterexperiment. Uiteraard is er na
afloop voldoende tijd om na te praten bij een drankje en de beurs te bezoeken.

PROGRAMMA
13.30u Onthaal

14.00u Verwelkoming – Overzicht van het AcustiCare project (Prof. Dr. Ir. Paul Devos)

14.15u Voorzitter: Dr. Dominique Van de Velde
-

-

Dementie en behavioral- and psychological symptoms of dementia (BPSD)
(Prof. Dr. Patricia De Vriendt)
Invloed van de geluidsomgeving op BPSD: resultaten van de participerende observatie en
de Vlaanderen brede survey
(Tara Vander Mynsbrugge)
Het akoestisch comfort in woonzorgcentra: huidige status en mogelijke verbeteringen
(Dr. Ir. Pieter Thomas)
Evaluatie van de akoestische verbeteringen: bevindingen van de zorgverlening
(Tara Vander Mynsbrugge)

15.20u Pauze en bezoek aan de beurs

15.50u
-

Soundscapes*
(Dr. Ir. Francesco Aletta)
Luisterexperiment*
(Dr. Ir. Francesco Aletta)
Ontwikkelen en evalueren van soundscapes
(Tara Vander Mynsbrugge)
Pannelgesprek over de ervaringen van de betrokken WZC
Moderator: Dominique Van de Velde

17.00u : Netwerkreceptie en bezoek aan de beurs

*Deze lezing wordt in het Engels gegeven

PRAKTISCHE INFORMATIE
Datum

Donderdag 27 september 2018

Locatie

Het Pand
Onderbergen 1
9000 Gent
Zaal August Vermeylen

Kostprijs

gratis

Inschrijven

Inschrijven kan je via deze link

Info

Openbaar vervoer op wandelafstand.
Parkeren kan in de ondergrondse parking ‘Sint-Michiels’
(op ongeveer 3 minuten wandelen).
Iedereen ontvangt een attest van deelname.

VRAGEN
Inhoudelijke
vragen

Administratieve
vragen

Tara Vander Mynsbrugge
tara.vandermynsbrugge@arteveldehs.be

Kathy Vandermeeren
kathy.vandermeeren@arteveldehs.be
09 234 82 04 (enkel dinsdag en donderdag)

In samenwerking met Kronkels

