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09.00

Opening livestream

Plenair programma - Pijler 1 – Limousin 3
09.30

Welkomstwoord ‘Wat is innovatie?’
Anne Lefèbre, voorzitter congrescommissie & Jacqueline de Groot, voorzitter Verenso
Kim Coppes, dagvoorzitter

09.45

Uitreiking Jan Stoopprijs
Prof. dr. Sytse Zuidema, hoogleraar Ouderengeneeskunde en dementie, UMCG

10.00

Ouderengeneeskunde: spelbepalend in de (regionale) ouderenzorg?
Verenso stelt: de specialist ouderengeneeskunde levert een bijdrage aan de zorg voor
kwetsbare ouderen, waar zich die dan ook bevindt. In tijden van vergrijzing en tekorten
stelt dat (vakgroepen van) specialisten ouderengeneeskunde voor grote uitdagingen. Hoe
kijken wij aan tegen onze taakopvatting en welk ambitieniveau past daarbij? Wat betekent
dat voor planvorming op het gebied van samenwerking, capaciteitsbenutting,
praktijkvoering en taakherschikking. Werken we in de toekomst nog wel vanuit het
verpleeghuis of meer vanuit het netwerk?
Amnon Weinberg, specialist ouderengeneeskunde, ZBVO & Olav Schuth, specialist
ouderengeneeskunde Torendael en Vivium ABC

10.45

Pauze

11.15

Innovatie van de opleiding
Het opleidingsplan voor de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde wordt herzien. De
zorg voor de oudere mens verandert en innoveert. Waarin moet en kan de opleiding
voorbereiden op de veranderende zorg en waarin kan de opleiding zelf innoveren? In deze
sessie kunt u meedenken en horen we graag uw mening over hoe we onze toekomstige
collega’s beter en toekomstbestendig kunnen opleiden
Dr. Martin Smalbrugge, hoofd opleiding specialist ouderengeneeskunde GERION/
bestuurder SOON
Drs. Beatrijs de Leede, onderwijskundige/projectleider, SOON

11.45

Ouderenzorg in transitie: Nederland als gidsland
In 2019 heeft KPMG op verzoek van VWS het rapport getiteld: ‘expertisecentra in
langdurige zorg” uitgebracht. Daarmee is een start gegeven om te komen tot een
kennisinfrastructuur in de langdurige zorg voor een tiental doelgroepen die een laag
volume hebben en een hoge mate van complexiteit. Het plan is om te komen tot
zogenaamde doelgroepnetwerken die bestaan aan enkele doelgroep expertisecentra,
meerdere regionale expertisecentra en een kenniscentrum. Nederland loopt daarmee
voorop in de wereld.
Prof. dr. Raymond Koopmans, hoogleraar Ouderengeneeskunde, Radboudumc en stichting
De Waalboog

12.05

Handvatten voor implementatie van de richtlijn ‘Pijn bij kwetsbare ouderen’
Toepassing van richtlijnen binnen de dagelijkse zorgpraktijk is lastig. Twee verpleeghuizen
implementeerden – ondersteund door IVM en Verenso – de richtlijn ‘Pijn. Herkenning en
behandeling van pijn bij kwetsbare ouderen’. Dit leverde een implementatie toolkit op,
waaronder een FTO-module. Met het LUMC werden ervaringen en aandachtspunten op een
rij gezet.
Paul Geels, specialist ouderengeneeskunde, Instituut Verantwoord Medicijngebruik &
Margot de Waal, senior onderzoeker, Leids Universitair Medisch Centrum
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12.30

Van specialist ouderengeneeskunde naar doelgroepspecialist Korsakov
Kenmerkend voor de doelgroep Korsakov is dat de zorg en behandeling gespecialiseerd is
en specifieke kennis en kunde nodig is om goede zorg te kunnen bieden aan mensen met
het syndroom van Korsakov. U wordt meegenomen in de ontwikkelingen van de
expertisecentra aan de hand van casuïstiek en onderzoek.
Dr. Ineke Gerridzen, specialist ouderengeneeskunde, Atlant

13.00

Lunchpauze

13.30

De dubbele zorgvrager met psychotrauma; het TRADE-onderzoek
Met de afbouw van bedden in de langdurende GGz en de daarmee haast vanzelfsprekende
toename aan instroom van patiënten met zowel een psychiatrische als een
verpleeghuiszorgvraag (patiënten met een dubbele zorgvraag) neemt ook de behoefte aan
psychiatrische behandeling in het verpleeghuis toe. Een voorbeeld is de patiënt met
dementie en tevens traumatische stress klachten. Om de psychiatrische zorg voor deze
complexe doelgroep te verbeteren is een innovatieve samenwerking tussen GGZ en
verpleeghuis onontbeerlijk. Wij nemen jullie graag mee in het TRAuma en DEmentie
(TRADE)-project.
Sjacko Sobczak, ouderenpsychiater, Mondriaan Universiteit Maastricht & dr. Janine Collet,
specialist ouderengeneeskunde, Mondriaan GGz

14.00

Onderzoek Frail -HIP studie

Quality of life after nonoperative versus operative management of proximal femoral
fractures in frail institutionalized older patients in the final phase of life (FRAIL-HIP)
De drempel voor operatieve behandeling (OB) van een proximale femurfractuur bij kwetsbare
ouderen is van oudsher laag. Na OB is echter de prognose zeer matig. Het is dus de vraag of
een niet-operatieve behandeling (NOB) van zeer kwetsbare ouderen leidt tot een slechtere
kwaliteit van leven (QoL). De FRAIL-HIP studie onderzocht, na shared decision making, het
effect van NOB en OB van een proximale femurfractuur op de QoL van kwetsbare ouderen
met een beperkte levensverwachting
Sverre Loggers, arts-onderzoeker, Noordwest Ziekenhuisgroep
14.25

EU-coger studie – Europees onderzoek geriatrische revalidatie na COVID-19
Op basis van gegevens van meer dan 60 zorginstellingen uit 10 verschillende landen, biedt
deze studie inzicht in het herstel van post-COVID cliënten tijdens en na opname in de
geriatrische revalidatie. Daarnaast vergelijken we de inhoud van het revalidatietraject in de
verschillende Europese landen: welke behandelingen en professionals worden er ingezet?
En wat kunnen we als internationale gemeenschap van elkaar leren?
Miriam Haaksma PhD, senior onderzoeker, Leids Universitair Medisch Centrum

14.45

Pauze

15.15

Algemene ledenvergadering

16.30

Pauze
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17.00

Nieuwe positie specialist ouderengeneeskunde
Opzet van Ouderenpraktijk Friesland. Hoe ziet een werkdag eruit? Wat levert het werken in
een maatschap op?
Sonja Vossenberg, specialist ouderengeneeskunde en kaderarts eerste lijn & Veronica van
der Pol, specialist ouderengeneeskunde en kaderarts opleiden, Ouderenpraktijk Friesland

17.30

Wrap-up met de zaal onder leiding van dagvoorzitter Kim Coppes

17.45

Ludieke afsluiting

18.00

Einde congres
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Parallel programma - Pijler 2 – Dexter 21-24
09.30

Welkomstwoord ‘Wat is innovatie?’
Anne Lefèbre, voorzitter congrescommissie & Jacqueline de Groot, voorzitter Verenso
Kim Coppes, dagvoorzitter

09.45

Uitreiking Jan Stoopprijs
Prof. dr. Sytse Zuidema, hoogleraar Ouderengeneeskunde en dementie, UMCG

10.00

De nieuwe Parkinson Richtlijn 2020; what’s new?
Wat zijn de nieuwe elementen in deze richtlijn met nadruk op de non-motorische
symptomen. Én de nieuwe thema’s in deze richtlijn, zoals Parkinson & werk, palliatieve
zorg, mucuna pruriens en autorijden
Prof. dr. Teus van Laar, hoogleraar Neurologie, UMCG/directeur Parkinson Expertise
Centrum Groningen
Moderator: Hylco Bouwstra, specialist ouderengeneeskunde en lid congrescommissie

10.45

Pauze

11.15

Masterclass - Het toepassen van eHealth binnen de revalidatiezorg
mogelijk gemaakt door Will Pharma
eHealth gaat over digitale toepassingen in de zorg, ter ondersteuning of verbetering van
de gezondheid en de gezondheidszorg. De verwachting is dat er een eHealth-revolutie
voor de deur staat, gedreven door het ‘value-based healthcare’ model. In deze voordracht
gaan we in op een specifieke toepassing van eHealth: het rehabilitation gaming system
(RGS). RGS helpt patiënten met het trainen van specifieke bewegingen en het trainen van
het denkproces in een virtuele omgeving.
Paul Verschure, CEO EODYNE psycholoog en hoogleraar neurowetenschappen en
kunstmatige intelligentie in Barcelona

11.45

Ethiek en digitale zorg
Razendsnelle technologische ontwikkelingen beloven innovatie van de zorgpraktijk.
Tegelijkertijd roepen die ontwikkelingen vragen op, bijvoorbeeld over de veranderende rol
van de arts en de verantwoordelijkheden die daarbij komen kijken. Aan de hand van een
aantal technologische ontwikkelingen wordt getoond wat deze betekenen voor de specialist
ouderengeneeskunde. PGO’s bijvoorbeeld, die de regie van de patiënt kunnen vergroten, of
‘wearables’ die het op afstand monitoren van patiënten mogelijk maken. Wat voor ethische
vragen moeten we onszelf en elkaar stellen omtrent zulke ontwikkelingen?
Iris Loosman, beleidsadviseur Ethiek, KNMG
Moderator: Jan Lavrijsen, specialist ouderengeneeskunde, lid congrescommissie

12.15

Workshop - Leer luisteren om gehoord te worden! – (inloggen via ZOOM-link)
mogelijk gemaakt door Locum Consult
Sprankelende sessie die handvatten geeft om morgen opgemerkt te worden en zo invloed
te hebben op de plekken die ertoe doen. En je hoeft het niet alleen te doen!
Sonja Dielemans, zelfstandig specialist ouderengeneeskunde & MSc & Marie-José Cremers,
coach en trainer specialisten ouderengeneeskunde, anios en psychologen in de
Ouderenzorg, Perducam

13.00

Lunchpauze

13.15

Spasticiteit in de langdurige zorg
mogelijk gemaakt door Ipsen Farmaceutica
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Verschillende centraal neurologische aandoeningen (zoals hersenletsel,
ruggenmergsyndromen, multiple sclerose) kunnen gepaard gaan met het ontwikkelen van
spasticiteit. Spasticiteit kan leiden tot pijnlijke contracturen, verzorgbaarheids- en
loopproblemen met een verhoogd risico’s op vallen. Aan bod komt:
- Wat veroorzaakt spasticiteit bij ouderen patiënten
- Hoe herken ik spasticiteit
- Wat zijn de beste behandelmogelijkheden
- Samenwerking tussen revalidatie ouderengeneeskunde rondom patiënten met spasticiteit
Monica van Eijk, specialist ouderengeneeskunde/senior onderzoeker, LUMC

13.45

SPOEDZORG in de Wlz
mogelijk gemaakt door Novicare
In de acute huisartsenzorg en ambulancezorg wordt gewerkt met een eenduidige triage en
gedifferentieerde urgentieclassificatie. Voor de Wlz was deze systematiek er nog niet.
Novicare heeft samen met partners een concept classificatie ontwikkeld, die nu de pilotfase
ingaat. Dit kader biedt mogelijkheden om spoedzorg in de Wlz anders te organiseren en
het aantal diensten te verminderen.
Jet Wiechers, directeur & Nancy Lenaerts, specialist ouderengeneeskunde en medisch
manager, Novicare

14.15

Masterclass - Het Farmacotherapeutisch overleg in de moderne vakgroep:
Transformeren naar de toekomst
mogelijk gemaakt door ZBVO
Het farmacotherapeutisch overleg (FTO) kan bij veel zorgorganisaties wel een upgrade
gebruiken, maar hoe? Moderne vakgroepen zijn daar volop mee bezig! De sprekers leggen
uit waar zij de sleutel hebben gevonden om hun FTO te moderniseren zodat het
toekomstbestendig én efficiënt blijft. Ze geven praktische tips om het FTO van jouw
zorglocatie ook naar het heden te halen.
Esther van Kollenburg, specialist ouderengeneeskunde, ZBVO & Frank Tijssen, apotheker,
ZBVO

14.45

Pauze

15.15

Algemene ledenvergadering

16.30

Pauze

17.00

SLAMSESSIES: Specialisten ouderengeneeskunde/onderzoekers presenteren de
highlights van hun onderzoek in zeven minuten, gevolgd door drie minuten
discussietijd.
Moderator: Mark Broekman, specialist ouderengeneeskunde, lid congrescommissie
•
Psychotropic drug treatment for agitation in dementia
Marlies Dijk, AIOTO ouderengeneeskunde, Gerion/VUmc
•
ACP in verpleeghuizen tijdens de COVID-19-pandemie
Vera van Atteveld, AIOS ouderengeneeskunde, Gerion
•
Het herstel na COVID-19 bij verpleeghuisbewoners
Inge van der Krogt, master student geneeskunde,
Amsterdam UMC
•
Overlijdensrisico na COVID-19 vaccinatie
Fenne Wouters, onderzoeker, Amsterdam UMC
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•
•

18.00

Euthanasia in dementia. Underexposed aspects of the debate
Djura O. Coers, promovenda DALT-project & huisarts in opleiding, Amsterdam UMC
Het effect van de sluiting in 2020 op bewoners
Milou Angevaare, Amsterdam UMC

Einde congres
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