Abonneer nu, zodat u geen enkel nummer mist!
Door de vergrijzing en de dubbele vergrijzing doen steeds meer senioren een
beroep op de bijstand van professionele hulpverleners, en dit zowel in de
thuissituatie, in het ziekenhuis of revalidatiecentrum als in het
woonzorgcentrum. En ondanks de bekende problemen, zoals de beperkte
financiële middelen en het daaraan gekoppelde chronische personeelstekort,
rekent iedereen – heel terecht trouwens – op kwaliteit van zorg.
Deze kwaliteit gaat uiteraard over de technische bekwaamheid en competenties
van de zorgverleners, over adequate diagnostiek en interventies die steunen op
wetenschappelijke bevindingen. Maar daarnaast zijn ook de algemene attitude,
de persoonlijke begeleiding en het menselijke contact van het allergrootste
belang.
Senior belicht het brede gamma van belangrijke aandachtspunten voor een
kwaliteitsvolle ouderenzorg.
Senior richt zich in de eerste plaats tot professionele hulpverleners: artsen,
gerontologen, verpleegkundigen, ergotherapeuten, kinesi/fysiotherapeuten,
psychologen, animatoren, zorgkundigen, diëtisten, therapeuten en alle anderen
die betrokken zijn bij de zorg voor ouderen. Maar daarnaast zal ook iedereen die
beleidsmatig hiermee bezig is, in het tijdschrift de nodige en nuttige informatie
vinden. Ook de senioren zelf en hun naaste familieleden zullen zich
aangesproken weten.

Het Vlaams-Nederlandse tijdschrift Senior richt zich tot Nederland en
Nederlandstalig België.

eitcadernreK

Luc Van de Ven (Leuven) (hoofdredacteur)
Dr. Lies Van Assche (Leuven) (redactiesecretaris)
Koen Jordens (Eindhoven)
Dr. Yolande Kuin ('s-Hertogenbosch)
Prof. dr. Jos Tournoy (Leuven)
Johan Vancoillie (Pittem)
Dr. Kim Van Ballaer (Geel)

NU ABONNEREN

Komende onderwerpen
Rouwbegeleiding - Belangrijke aspecten van kwaliteit - Warme zorg voor mensen met
dementie - Seksuele dienstverlening - Vergeetachtigheid - Milde cognitieve stoornis Mondzorg - Pesten - Thuiszorg in de ggz - Professional organizer - Inspraak en
participatie, …

Periodiciteit
Senior – Tijdschrift voor kwaliteitsvolle ouderenzorg verschijnt vier keer per jaar:
maart – juni – september – december.
Abonnementen kunnen op elk gewenst moment ingaan en gelden voor de lopende
jaargang, met inbegrip van de reeds verschenen nummers van die jaargang.
Kopij
Belangstellende auteurs kunnen hun bijdrage mailen aan senior@gompel-svacina.eu.
De bijdrage is onderworpen aan peer review.
Abonneer nu, zodat u geen enkel nummer mist!

Abonnementsprijzen
(Inbegrepen: gratis verzending in Benelux + gratis toegang via tablet of smartphone.)
Instellingen: € 65
(professioneel: zakelijke profit en non-profit, organisaties, bedrijven)
Particulieren: € 52
(persoonlijke rekening én verzendadres)
Studenten: € 45
(<26 jaar)
(kopie van studentenkaart meezenden)

Vanaf 2 instellingsabonnementen: € 60 per abonnement (op zelfde adres)

Los nummer
€ 18 + verzendkosten

Abonneren kan eenvoudig, per e-mail, online of per post:
Stuur een e-mail met uw gegevens naar:
senior@spabonneeservice.nl
Of vul het online bestelformulier in op
www.gompel-svacina.eu onder 'tijdschriften - senior'
Of stuur uw bestelbon per post of e-mail naar:
Gompel&Svacina Uitgevers | Nationalestraat 111 | 2000 Antwerpen
info@gompel-svacina.eu

Verantwoordelijk uitgever
Huug Van Gompel, Gompel&Svacina,
Reebokweg 1, 2360 Oud-Turnhout

