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Vrijdagmiddag 15 oktober 2021 organiseert NVG-KNOWS het gerontologiecongres

‘Ageing in a Big Data World’ in de Domstad in Utrecht. Na anderhalf jaar

coronamaatregelen is dit een mooie kans elkaar weer te zien én tegelijk naar een

mooi programma te luisteren. Wij kijken er naar uit jullie daar te spreken!

Locatie

De Domstad, Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht | Routebeschrijving

Online deelname aan het plenaire programma is tevens mogelijk.

Aanmelden

Meld je aan via nvg@solcon.nl onder vermelding van je adresgegevens. Fysieke

deelname kost €25,-., online deelname (plenaire deel, exclusief workshops) is gratis.

Na aanmelding ontvang je een factuur/link.

Student? 

Voor dit congres zijn 25 gratis plaatsen gereserveerd voor studenten. Stuur een mail

met een kopie van je studentenpas naar nvg@solcon.nl. Meld je dus snel aan!

Congres commissie

Eric Schoenmakers, Franka Bakker, Silke Metzelthin & Lena Sialino

https://www.accommodatiedomstad.nl/routebeschrijving/
mailto:nvg@solcon.nl
mailto:nvg@solcon.nl


12.30 U
Inloop - Kom op tijd en maak alvast een praatje met andere deelnemers.

 

13.00 U

Welkomstwoord
 

PROGRAMMA

15.00 U

15.20 U

CONGRESVOORZITTER: 

Afsluiting door de congresvoorzitter. We vieren een inspirerende middag

 

Professor dr. Dick Knook was hoogleraar gerontologie in Leiden tot 2006 en lange tijd ook directeur van het TNO-instituut
voor verouderings- en vaatziekten. Hij heeft zich vrijwel z’n hele leven bezig gehouden met veroudering. Hij stond
eigenlijk aan de wieg van het verouderingsonderzoek in Nederland. Hij bestudeerde niet alleen medische en
geneeskundige aspecten maar zocht ook naar praktische oplossingen. Eén van de dingen waar hij zich erg aan stoorde,
waren allerlei misverstanden die bestaan rondom vergrijzing. Door foute aannames, verkeerde interpretaties en politiek
gekleurde discussies vormde de vergrijzingproblematiek voor velen langzamerhand een echt mysterie – dat heeft geleid
tot een van zijn bij het bredere publiek bekende boeken in 2008: Het Methusalem Mysterie. Helaas is Dick Knook in 2012
op 71-jarige leeftijd veel te vroeg overleden. Professor Knook heeft een fonds nagelaten dat zich ten doel stelt om de
gerontologie in Nederland in de meest ruime zin des woords te stimuleren. En dat is ook precies iets waar de
Nederlandse Vereniging voor Gerontologie zich sterk voor maakt. Vandaar dat NVG-KNOWS in nauw overleg met het
bestuur van het fonds het idee heeft ontwikkeld om de Prof. Dr. D.L. Knooklezing in het leven te roepen.

13.00 U

13.15 U
Prof. dr. Knooklezing 'Kunstmatige intelligentie en menselijke wijsheid'
door Prof. dr. Wijnand IJsselsteijn
                   .

 14 U Pitches NVG-KNOWS projecten

 
14.15 U Pauze

 

14.45 U
Parallel sessie workshops 1

 
Parallel sessie workshops 2

 

15.20 U

15.50 U Pauze
 

16.20 U
Lezing 'Langdurige zorg, gebruik die data! Hoe (veel) data kan leiden tot
nieuwe inzichten' door Dr. Sil Aarts
                   .

 

15.00 U16.50 U

Borrel

 
17.00 U

WWW.GERONTOLOGIE.NU                                       www.linkedin.com/company/nvg-know 
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Ethisch verantwoord onderzoek in tijden van AI door Marcel Becker,

Radboud Universiteit

‘Let’s talk about sex and gender’ door Lena Sialino, Vrije Universiteit

Participatie van oudere volwassenen in onderzoek door Carolien

Smits, Pharos Expertisecentrum Gezonheidsverschillen

Hoe kunnen we eigen regie van ouderen bevorderen? Leren in

‘learning communities’ door Meriam Janssen en Lieke de Jong,

Academische Werkplaats Ouderen Tranzo, Tilburg University

 

http://www.gerontologie.nu/


WIJNAND IJSSELSTEIJN 
Hoogleraar cognitie en affect in mens-techniek interactie. TU Eindhoven

Wijnand IJsselsteijn is a full professor of Cognition and Affect in Human-Technology

Interaction at Eindhoven University of Technology (TU/e). He has an active research

program on the impact of media technology on human psychology, and the use of

psychology to improve technology design. His focus is on conceptualizing and

measuring human experiences in relation to digital environments (immersive media,

serious games, affective computing, personal informatics) in the service of human

learning, health, and wellbeing. He has a keen interest in the relation between data

science, AI and psychology, and works on technological innovations (such as sensor-

enabled mobile technologies, virtual environments) that make possible novel forms of

human behaviour tracking, combining methodological rigor with ecological validity.

“Putting people first: To unlock the potential of new technologies, we need to first

understand and respect people – their passions and worries, needs and values, their

contexts and ways of life.”

DR. SIL AARTS 
Universitair Docent (Big) data gebruik in de langdurige ouderenzorg, Maastricht
University

Dr. Sil Aarts werkt als universitair docent bij de vakgroep Health Services Research,

onderdeel van research school Care and Public Health Research Institute (Caphri),

Maastricht University. Ze is verbonden aan de Academische werkplaats Ouderenzorg

Limburg, een structureel samenwerkingsverband tussen negen zorgorganisaties, een

hogeschool, twee mbo’s en de universiteit. Haar onderzoekslijn is gericht op het

gebruik van (big) data in de langdurige ouderenzorg om zo de kwaliteit van zorg, de

kwaliteit van leven voor zowel cliënten als hun naasten, én de kwaliteit van werken

voor zorgprofessionals inzichtelijk te maken en te verbeteren.

PLENAIRE SPREKERS



ETHISCH VERANTWOORD ONDERZOEK IN TIJDEN VAN AI 

Marcel Becker (www.Marcel.Becker.com) is Universitair Hoofddocent Ethiek aan de
Radboud Universiteit Nijmegen.

Is het altijd geoorloofd om data die voor een bepaald doel zijn verzameld in te

zetten voor onderzoeksdoeleinden, in combinatie met andere databestanden?

Zelfs als mensen toestemming hebben gegeven mag nog de vraag worden

gesteld of ze wel weten waarvoor ze toestemming hebben gegeven; 

Met digitale tools wordt, veelal snel en eenvoudig, gedrag gemonitord. Weten we

hoe de verkregen kennis zich verhoudt tot andere kennisbronnen? 

Er is veel te doen over ‘bias’ in algoritmen, maar dat is een vreemde notie. Het

algoritme zelf heeft niet zozeer een bias; eerder leiden de data waarmee het

wordt gevoed tot een bias. Hoe ga je hier als onderzoeker mee om? Stel je niet

suggestieve vragen aan je algoritmen? 

Deze vragen wordt ethisch nog urgenter wanneer de kennis wordt gevaloriseerd.

Hoe actief communiceer je beperkingen van je kennis aan de opdrachtgever die

op basis hiervan besluiten neemt?

Het toenemend gebruik van AI in gerontologisch onderzoek roept ethische vragen op

waarmee we in de workshop aan de slag gaan. Zeker leidt de combinatie van (zeer

uiteenlopende) databestanden tot nieuwe, soms spectaculaire, resultaten. Maar: 

‘'LET’S TALK ABOUT SEX AND GENDER’ 

Lena Sialino is PhD researcher Gezondheidswetenschappen aan de Vrije Universiteit
Amsterdam.

Ben jij al bekend met de definities van sekse en gender? Begrijp je het belang van

een sekse en gender sensitieve aanpak in gezondheid en gezondheidszorg-

onderzoek? In welke fases van het onderzoek zou jij sekse en gender concepten

toepassen (design, analyse en rapporteren)? Neem deel aan deze mini workshop

“Let’s talk about sex and gender” en leer antwoord geven op deze vragen en

brainstorm met peers over de lessen die we leren uit praktijk voorbeelden. 

WORKSHOPS

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.marcel.becker.com%2F&data=04%7C01%7Cg.visser%40windesheim.nl%7C75c343c5a08843681e5b08d9450af98e%7Ce36377b770c44493a338095918d327e9%7C0%7C0%7C637616735707137948%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2FFOq4mQqAYkxbTz4bO2KwTAWrbHhxdjOMFUZHS8%2BpYs%3D&reserved=0


PARTICIPATIE VAN OUDERE VOLWASSENEN IN ONDERZOEK

Carolien Smits, Strategisch adviseur bij Pharos, Expertisecentrum
gezondheidsverschillen

Participatie in onderzoek is vanzelfsprekend geworden, maar het blijft nog vaak

hangen in klankbordgroepen of focusgroepbijeenkomsten. Carolien Smits

inventariseert op welke manieren ouderen actief kunnen bijdragen aan onderzoek. In

de workshop werken we, vanuit ieders ervaringen, handvatten uit voor inclusief

onderzoek.

 

HOE KUNNEN WE EIGEN REGIE VAN OUDEREN BEVORDEREN?
LEREN IN ‘LEARNING COMMUNITIES’ 

Meriam Janssen en Lieke de Jong, onderzoekers bij de Academische werkplaats
ouderen Tranzo, Tilburg University

Deze workshop gaat over learning communities. Aan de hand van een concreet

thema gaan we hieraan werken. Je hoort resultaten uit het onderzoek over eigen

regie voor ouderen die in een verpleeghuis wonen met een somatische aandoening.

Vervolgens ga je zelf actief aan de slag met het bedenken van oplossingen die de

eigen regie van ouderen in het verpleeghuis kunnen vergroten. We doen dat aan de

hand van: Hoe Kunnen We…?

WORKSHOPS


