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Dr. Eric Schoenmakers (bestuurslid)
Dr. Susan Picavet (penningmeester)
Dr. Bianca Suanet (bestuurslid)
Dr. Ir. Simone de Bruin (bestuurslid)
Dr.	Rixt	Zijlstra	(secretaris)
Dr. Maaike Dautzenberg (bestuurslid)
Prof.	Dr.	Ruud	Kempen	(voorzitter)		

Bestuur NVG-KNOWS

Van	het	bestuur	

Heeft	u	een	bijdrage	voor	de	nieuwsbrief?	
U	kunt	deze	sturen	naar:		
nieuwsbrief_nvg-knows@solcon.nl	

Dit is alweer de tweede NVG-KNOWS Nieuwbrief nieuwe stijl. In 
de afgelopen maanden heeft de werkgroep “Communicatie en 
(inter)nationale profilering” van NVG-KNOWS (bestaande uit 
Simone de Bruin, Laura Christ, Yolanda Kooijmans, Silke 
Metzelthin, Wendy Ottervanger, Geeske Peters, Carolien Smits 
en Canan Ziylan) weer hard gewerkt om dit voor elkaar te 
krijgen. Het is fijn om te zien dat een aantal leden van de 
vereniging zich zo actief opstelt.  

In de afgelopen Algemene Ledenvergadering van NVG-KNOWS 
op 17 mei j.l. hebben we afscheid genomen van bestuurslid 
Marian Adriaansen. Marian is de afgelopen 9 jaar lid geweest 
van het bestuur en was daarmee regulier aftredend. Ze 
fungeerde onder meer als onze vaste link naar zowel 
de Geriatriedagen (lid van de congrescommissie, 
congresvoorzitter) als het tijdschrift Gerõn (bestuurslid) en was 
ook actief voor de Canon Gerontologie. Marian, bij deze 
nogmaals hartelijk dank voor jouw inzet voor de vereniging in de 
afgelopen jaren. We zijn verheugd dat Maaike Dautzenberg 
tijdens dezelfde vergadering met algemene stemmen is gekozen 
als nieuw bestuurslid. In een volgende nieuwsbrief zal Maaike 
zich kort voorstellen.

In deze nieuwsbrief treft u weer een aantal 
wetenswaardigheden aan. Dit betreft o.m. een interview met 
Esther Kempenaar, oud student Toegepaste Gerontologie en nu 
casemanager dementie in Gelderland en informatie over een 
project over signalerings- en ondersteuningsnetwerken voor 
migrantenouderen met (signalen van) dementie. Daarnaast kunt 
u een beknopte beschrijving lezen van het proefschrift van
Hao Nguyen over de effecten van online
gezondheidsinformatie op o.m. de gesprekken die oudere
patiënten met kanker hebben met zorgverleners. Verder treft
u ook in deze Nieuwsbrief de verslagen aan van de NVG-
KNOWS Studiemiddag over oudere migranten die op 17 mei
jl. in Amsterdam plaatsvond en het Europees congres van
de International Association of Gerontology and Geriatrics
dat van 23 tot en met 25 mei in Gothenburg in Zweden werd
gehouden.

Mocht u op- of aanmerkingen hebben op de nieuwsbrief, dan 
horen we dat natuurlijk weer graag.

Ik wens u weer veel leesplezier. 
Met vriendelijke groet, 
Ruud Kempen, voorzitter 

Over Ons
De Nederlandse Vereniging voor Gerontologie: 
Kennisnetwerk Ouder Worden en Samenleving 
(NVG-KNOWS) stimuleert de kennisontwikkeling,          
-verspreiding en	 -toepassing	 van	 de	 gerontologie,
de	 leer	 van	 de	 veroudering	 en	 het	 ouder
worden,	 en	 bevordert	 de	 verbinding	 tussen
professionals	 in	 de	gerontologie: wetenschap-	
pelijk onderzoekers	 en	 de	 professionals	 in	
de	 praktijk	 vanuit	 verschillende	 disciplines.  
Door	 te	 werken	 aan	 kennis	 en	 samenwerking	
leveren	 we	 een	 bijdrage	 aan	het	verbeteren	van	
de	kwaliteit	van	leven	tijdens	het	ouder worden.

Beste	NVG-KNOWS	leden	
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In	memoriam	
Gert	Leene	1939	-	2018	

Eind	 2018	 bereikte	 ons	 het	 bericht	 dat	 Gert	 Leene	 is	
overleden.	 Gert	 was	 erelid	 van	 onze	 vereniging.	 Wij	
hebben	 Gert	 leren	 kennen	 als	 docent	 van	 de	 vakgroep	
Sociale	 Gerontologie	 van	 de	 Vrije	 Universiteit	
Amsterdam.	

In	 de	 jaren	 80	 ontwikkelde	 Sociologie	 zich	 op	 initiatief	
van	Prof.	Henk	 van	de	Berg	 verder	als	vakgroep	 Sociale	
Gerontologie.	 Gert	 was	 vanaf	 het	 prille	 begin	 nauw	
betrokken	 bij	 deze	 ontwikkeling.	 Hij	 doceerde	 het	
Kernvak	C:	Woon-	en	leefomstandigheden	van	ouderen.	
Als	 verplichte	 literatuur	 daarbij	 werd	 onder	 andere	
gebruikgemaakt	 van	 de	 publicaties	 van	 Piet	 Houben:	
1984:	 “Feiten	 en	 visies	 ouderenhuisvesting,	
Maatschappelijke	 participatie	 van	 ouderen	 en	
volkshuisvesting”.	De	colleges	van	Gert	 kwamen	uit	 zijn	
hart.	 Met	 volle	 overtuiging	 hamerde	 hij	 op	 het	 begrip	
woonomgeving.	 Hoe	 actueel	 anno	 2019!	 Het	 blijft	 een	
belangrijk	 onderwerp	 voor	 gerontologen.	
Wetenschappelijke	theorieën	verbinden	met	de	praktijk.	
Gert	 was	 er	 een	 meester	 in.	 Zijn	 colleges	 waren	 een	
verademing	 na	 andere	 colleges,	 zoals	 bijvoorbeeld:	
Methoden	 en	 Technieken.	 Voor	 werkstudenten	 uit	 het	
hele	 land	 die	 de	 colleges	 in	 de	 avonduren	 moesten	
volgen,	 maakte	 hij	 wetenschap	 tastbaar.	 Bovendien	
mochten	 wij	 kennismaken	 met	 een	 aimabel	 mens	 die	
zijn	 kennis	 op	 zijn	 eigen	 rustige	 manier	 overbracht	 op	
toekomstige	sociaal	gerontologen.	

Wij	wensen	zijn	vrouw	Truus	en	de	kinderen	sterkte	toe	
bij	 het	 verwerken	 van	 het	 verlies	 van	 hun	 dierbare.	
Verwerken	 is	het	verdriet	vormgeven,	 zodat	 je	het	 in	 je	
handen	kunt	pakken,	bekijken,	ronddraaien,	zodat	 ieder	
facet	wordt	belicht	door	het	heden.	Zo	ook	de	visie	van	
Gert	op	de	Gerontologie.	

Diny	Wever	

Voor	dit	memoriam	is	gebruikgemaakt	van	de	toespraak	
van	Theo	Schuyt	tijdens	de	uitvaart	van	Gert.	

Uitgelicht	

Verder	lezen?	
Wil	 je	 deze	 én	 andere	 artikelen	 helemaal	 lezen?	 Je	 kunt	
deze	 terugvinden	 op	 de	 nieuwe	website	 van	 Gerõn,	welke	
nog	 in	 ontwikkeling	 is:	 www.gerontijdschrift.nl.	 Met	
deze	 digitale	 versie	 heeft	 iedereen	 toegang	 tot	 de	 edities	
en	artikelen	die	ieder	kwartaal	verschijnen.		

Gerõn

Een  greep uit de artikelen die in Gerõn Nr. 1 - juni 
2019 zijn verschenen. De gehele editie is terug te 
vinden op www.gerontijdschrift.nl. 

Vitaliteit en langer zelfstandig (thuis) kunnen 
wonen: ouderen als co-researcher 
Door Margaret von Faber, Theo Roes & Suzan van 
der Pas 

In de regio Leiden werden factoren die van invloed 
zijn op de vitaliteit en het welbevinden van 
ouderen bij het langer zelfstandig thuis wonen 
onderzocht. Gezond blijven, regie houden, behoud 
van sociale relaties en facilitering van geschikte 
woonvormen blijken het meest van belang.

Veerkracht	 bij	 ouderen	 met	 een	 lage	 sociaal-
economische	positie	
Door	 Almar	 Kok,	 Fenna	 van	 Nes,	 Dorly	 Deeg,	 Guy	
Widdershoven	&	Martijn	Huisman	

Gemiddeld	 genomen	 zijn	 de	 gezondheid	 en	 het	
functioneren	 van	 ouderen	 met	 een	 lage	 sociaal-
economische	positie	minder	gunstig	dan	bij	ouderen	
met	 een	 hoge	 sociaal-economische	 positie.	 Maar	
sommige	 ouderen	 worden	 wél	 succesvol	 oud	
ondanks	 een	 lage	 sociaal-economische	 positie.	 Wat	
kunnen	we	van	hen	leren	over	veerkracht?	

Discriminatie	tussen	personen	met	een	
beperking	onaanvaardbaar	
Door	Ignace	Leus	

Ouderen	 met	 een	 zorgbehoefte,	 jongere	 personen	
met	 een	 handicap,	 psychiatrische	 patiënten	 delen	
een	 gemeenschappelijk	 kenmerk,	 namelijk	 dat	 ze	
kwetsbaar	 zijn.	 Vandaar	 een	 pleidooi	 voor	 één	
globaal	geïntegreerd	beleid	met	één	begrotingsfonds	
voor	alle	personen	met	nood	aan	langdurige	zorg.	
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Op	 vrijdag	 17	 mei	 werd	 na	 afl oop	 van	 de	 Algemene	 Ledenvergadering	 de	 jaarlijkse	
studiemiddag	 van	 NVG-KNOWS	 gehouden.	 Dit	 jaar	 ging	 de	 studiemiddag	 over	 oudere	
migranten,	een	sterk	opkomend	veld	van	onderzoek	in	de	studie	van	het	ouder	worden.		Dit	is	
niet	vreemd	als	we	ons	beseffen	dat	het	aantal	migrantenouderen	in	de	komende	jaren	sterk	
gaat	toenemen,	en	dat	er	 inzichten	nodig	zijn	over	hoe	woon,	zorg-	en	welzijnsvoorzieningen	
afgestemd	 kunnen	 worden	 op	 de	 wensen	 en	 behoeften	 van	 de	 groep	 ouder	 wordende	
migranten.	Ongeveer	50	personen	waren	aanwezig	bij	de	studiemiddag,	zowel	 leden	als	niet-
leden	van	NVG-KNOWS,	werkend	in	een	breed	scala	van	beroepen	in	de	wetenschap	en	in	de	
praktijk.		

De	studiemiddag	begon	met	een	presentatie	van	prof.	dr.	Tineke	Fokkema	van	het	NIDI	en	de	
Erasmus	Universiteit	Rotterdam	over	kennis	en	lacunes	in	onderzoek	naar	migrantenouderen	
waarbij	 zij	een	aantal	recente	bevindingen	over	ouderen	op	het	gebied	van	eenzaamheid	en	
gezondheid	 van	 migranten	 ouderen	 liet	 zien	 als	 ook	 een	 agenda	 voor	 vervolgonderzoek	
presenteerde.	Vervolgens	presenteerde	dr.	Nina	Conkova	van	Leyden	Academy	on	Vitality	and	
Ageing	 over	 haar	 onderzoek	 naar	 de	 wensen	 en	 behoeften	 van	 oudere	 migranten,	 onder	
andere	op	het	gebied	van	onafhankelijk	blijven	en	sociale	betrokkenheid.	Als	derde	en	laatste	
spreker	 presenteerde	 drs.	 Yvonne	 Witter	 van	 de	 Aedes	 Vereniging	 van	 Woningcorporaties	
over	 verschillende	 initiatieven	 qua	 woon-	 en	 zorgvoorzieningen	 voor	 oudere	 migranten.	
Hieruit	 bleek	 dat	 er	 al	 het	 nodige	 gebeurt	maar	 dat	 er	 ook	 nog	 uitdagingen	bestaan	 voor	
wat	betreft	de	afstemming	tussen	bv.	gemeenten,	zorgverzekeraars,	wooncorporaties,	etc.		

Na	 afloop	was	 er	 nog	 een	 borrel	met	wat	 hapjes	waarbij	 ook	 nog	werd	nagepraat	 over	 de	
verschillende	 bijdragen	 en	 allerlei	 andere	 zaken.	 We	 willen	 bij	 deze	 de	 sprekers	 nogmaals	
hartelijk	bedanken	voor	hun	 inspirerende	bijdragen	en	het	publiek	voor	de	aanwezigheid	en	
de	goede	discussie!	

Oudere	migranten	
Door:	Bianca	Suanet	

Terugblik:	NVG-KNOWS	Studiemiddag	

Op	vrijdag	1	november	2019	vindt	het	15e	Nationaal	Gerontologiecongres	plaats.	De	congrescommissie	bestaande	uit	
Saskia	 van	 Zijl,	 Noortje	 Kloos,	 Lisette	 de	 Groot,	 Lena	 Sialino,	 Franka	 Bakker,	 Eric	 Schoenmakers,	 Rixt	 Zijlstra	 en	
Susan	Picavet	 (de	laatste	drie	 vanuit	 het	bestuur	 van	 NVG-KNOWS)	 zetten	 zich	 in	 om	 van	 deze	 dag	 wederom	 een	
succes	 te	maken.

Het	 thema	 van	 dit	 jaar	 is	 ‘Samen	 worden	 we	 ouder’	 en	 één	 van	 de	 keynotelezingen,	 de	 Prof.	 dr.	 D.L.	
Knooklezing,	wordt	 verzorgd	 door	 Prof.	 dr.	 Dorret	 Boomsma,	 hoogleraar	 Biologische	 Psychologie	 aan	
de	 Vrije	 Universiteit	Amsterdam.	 Ze	 is	 wereldberoemd	 op	 het	 gebied	 van	 tweelingenonderzoek	 en	 haar	
lezing	 gaat	 over	 tweelingen,	 genetica	 en	 levensloop.	 Recent	 is	 de	 deadline	 voor	 het	 indienen	 van	
abstracts	 voor	 het	 congres	 gesloten.	 De	commissie	 kan	 melden	 bijzonder	 blij	 te	 zijn	 met	 de	 hoeveelheid	
bijdragen,	 en	 de	 kwaliteit	 en	 diversiteit	 van	 de	bijdragen.  

Onlangs is het programma  bekend gemaakt op de website: http://www.gerontologiecongres.nl. Indieners van			
bijdragen	 hebben een persoonlijk	 bericht ontvangen.	 Behalve	 dat	 het	 congres	 altijd	 een	
interessant	 inhoudelijk	 programma	 heeft,	 staat	 het	 congres	 ook	 bekend	 om	 de	 ongedwongen,	 gezellige	
sfeer	 waarin	 minder	 en	 meer	 ervaren	 gerontologen	 elkaar	 treffen.	 We	 hopen	 daarom	 leden	 en	
niet-leden	 van	 NVG-KNOWS	 te	 begroeten	 op	 ons	 Nationaal	Gerontologiecongres.		Wees welkom!

15e	Nationaal	Gerontologiecongres	
Samen	worden	we	ouder	

Doo r:	Rixt Zijlstra	
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Project:	signalerings-	en	ondersteuningsnetwerken	
Voor	migrantenouderen	met	(signalen	van)	
dementie	en	mant elzorgers	
Door:	Marina	Jonkers	

	Het	 project	 is	 voor	 en	 samen	 met	 thuiswonende	
oudere	migranten	die	vergeetachtig	zijn	of	dementie	
hebben	 en	 hun	 familie	 in	 de	 wijken	 Feijenoord	 en	
Delfshaven	in	Rotterdam.	In	deze	wijken	wonen	veel	
ouderen	met	een	Marokkaanse,	Turkse,	Surinaamse	
en	 Kaapverdische	 achtergrond.	 Welke	 wensen	 en	
behoeften	hebben	deze	ouderen	en	hun	familie	om	
goed	thuis	te	blijven	wonen?	

De	aanleiding	
Deze	 ouderen	 zijn	 vaak	 niet	 goed	 of	 in	 een	 laat	
stadium	in	beeld	bij	zorg-	en	welzijnsorganisaties	met	
een	 aanbod	 voor	 ouderen	 met	 dementie.	 Veelal	
worden	 zij	 binnen	 de	 familie	 opgevangen	 en	
verzorgd,	 wat	 niet	 altijd	 goed	 gaat.	 Er	 is	 nog	 veel	
onwetendheid	 over	 dementie	 bij	 migrantenfamilies	
waardoor	 het	 veranderend	 gedrag	 van	 de	 oudere	
niet	 goed	 wordt	 begrepen.	 De	 familie	 wil	 het	 zelf	
oplossen	 en	 raakt	 vaak	 overbelast.	 Hulp	 wordt	 pas	
ingeschakeld	wanneer	 het	 echt	 niet	meer	 gaat.	 Ook	
sluit	het	zorg-	en	welzijnsaanbod	niet	altijd	goed	aan	
op	de	behoeften	van	deze	oudere	migranten	en	hun	
familie.	 Hierdoor	 krijgen	de	 ouderen	 geen	passende	
zorg.	 Om	 dit	 probleem	 te	 voorkomen	 is	 het	 van	
belang	 dat	 ouderen	 eerder	 door	 de	 hulpverlening	
worden	 bereikt	 om	 ondersteuning	 te	 bieden.	 Dit	
project	 draait	 om	 de	 vraag	 hoe	 hulp	 eerder	 kan	
worden	 ingezet	 en	 hoe	 deze	 aan	 kan	 sluiten	 bij	 de	
wensen	 en	 behoeften	 van	 oudere	 migranten	 met	
vergeetachtigheid	of	dementie	en	hun	familie.	

De	aanpak	
In	dit	tweejarige	project,	van	mei	2019	tot	mei	2021,	
worden	 thuiswonende	 oudere	 migranten	 met	
vergeetachtigheid	 of	 dementie	 en	 hun	 familie	
ondersteund	in	de	Rotterdamse	wijken	Delfshaven	en	
Feijenoord.	 Daarvoor	 wordt	 in	 beide	 wijken	 een	
zogenoemd	 ‘lerend	 praktijknetwerk’	 opgericht.	 Dit	
netwerk	bestaat	uit	professionals	uit	zorg	en	welzijn,	
vrijwilligers,	buurtbewoners,	onderzoekers,	docenten	
en	studenten.	

Zij	 gaan	 samen	 kijken	 welke	 voorzieningen	 er	 in	 de	
wijk	 zijn	 voor	 ouderen	 met	 dementie	 en	 hun	
mantelzorgers	 en	 of	 het	 nodig	 is	 die	 beter	
toegankelijk	 te	 maken.	 Ook	 worden	 er	 interviews	
gehouden	met	deze	ouderen	en	hun	familie	over	hun	
behoeften	 en	 wensen.	 De	 netwerken	 maken	
vervolgens	een	plan	van	aanpak	voor	de	betreffende	
wijk	hoe	zij	oudere	migranten	met	vergeetachtigheid	
of	 dementie	 vroegtijdig	 kunnen	 signaleren	 en	
ondersteunen.	 In	 het	 tweede	 projectjaar	 worden	
deze	 plannen	 uitgevoerd.	 Een	 klankbordgroep	 van	
ervaringsdeskundigen	kijkt	en	denkt	mee.	

Startbijeenkomst	
Op	18	april	jl.	vond	de	startbijeenkomst	plaats	in	Huis	
van	 de	 Wijk	 ‘Post	 West’	 in	 Delfshaven	 onder	 de	
noemer	‘Oudere	migranten	met	vergeetachtigheid	of	
dementie	 en	hun	 familie’.	Er	was	veel	 belangstelling	
van	zo’n	80	professionals,	vrijwilligers,	mantelzorgers	
en	 (oudere)	 buurtbewoners.	 Er	 werd	 informatie	
gegeven	over	het	project	en	ervaringen	uit	de	praktijk	
werden	 met	 de	 zaal	 uitgewisseld.	 Veel	 deelnemers	
meldden	 zich	 aan	 om	 actief	 mee	 te	 doen	 aan	 het	
project.			

Samenwerkingspartners	en	financiers	
Het	 project	 is	 een	 samenwerkingsproject	 van	
welzijnsorganisatie	 SOL,	 Kenniscentrum	
Zorginnovatie	 Hogeschool	 Rotterdam,	 Laurens,	
SPIOR,	 MOB	 Rotterdam	 Rijnmond,	 Alzheimer	
Nederland	afdeling	Rotterdam,	gemeente	Rotterdam	
en	 Movisie.	 Het	 project	 wordt	 gefinancierd	 door	
ZonMw,	 programma	 Memorabel	 met	 steun	 van	
Alzheimer	Nederland.		

Meer	informatie	
Projectleider	Dr.	Marina	Jonkers	
Hogeschool	Rotterdam	
M.D.J.Jonkers@hr.nl	/	010	794	41	55
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Terugblik:	IAGG-ER	Congres	in	Gothenburg	
‘Towards	Capability	in	Ageing	–	from	cell	to	
society’	
Door:	Ruud	Kempen	&	Bianca	Suanet	

Op	23,	24	en	25	mei	jl.	heeft	in	Gothenburg,	Zweden,	
het	negende	congres	van	de	International	Association	
of	 Gerontology	 and	 Geriatrics	 –	 European	 Region	
(IAGG-ER)	 plaatsgevonden.	 NVG-KNOWS	 is	 als	
vereniging	lid	van	de	IAGG,	en	de	IAGG-ER	bestaat	als	
deelnetwerk	van	IAGG	uit	verenigingen	op	het	terrein	
van	 de	 gerontologie	 en	 geriatrie	 van	 ruim	 40	
Europese	landen.	Dit	congres	had	als	thema	‘Towards	
Capability	 in	Ageing	 –	 from	 cell	 to	 society’.	 Hiermee	
wordt	 het	 belang	 benadrukt	 om	 alle	 activiteiten	 die	
plaatsvinden	 op	 het	 terrein	 van	 veroudering	 te	
verbinden	met	een	macro-,	meso-	en	micro-context.	
De	 congressen	 van	 de	 IAGG-ER	 vormen	 een	
natuurlijke	 setting	 waarin	 onderzoekers	 en	 andere	
professionals	 op	 het	 terrein	 van	 veroudering	 kennis	
en	ervaring	uitwisselen	en	zijn	 sterk	multidisciplinair	
van	 karakter.	 Het	 congres	 werd	 bezocht	 door	 ruim	
1600	 deelnemers	 en	 bevatte	 naast	 de	 13	 Keynote	
Lectures	 bijna	 200	 symposia-	 en	 papersessies	
waaronder	ook	weer	de	nodige	uit	Nederland.	Nieuw	
waren	 de	 sessies	 met	 pitches	 waarin	 geselecteerde	
posters	aan	de	hand	van	twee	slides	konden	worden	
toegelicht. 

Opvallend	was	het	omvangrijke	aantal	sessies	waarin	
kwetsbaarheid	 van	 ouderen	 als	 concept	 centraal	
stond.	 In	verschillende	sessies	werd	gewezen	op	het	
belang	 van	 een	 breed	 perspectief	 op	 kwetsbaarheid	
(niet	 allen	 fysiek	 of	 biomedisch,	 maar	 ook	 sociaal,	
cognitief	 en	 psychologisch).	 Andere	 elementen	 die	
naar	voren	kwamen	waren	dat	naast	beperkingen	en	
gezondheidsproblemen	 ook	 expliciet	 hulpbronnen	
moeten	 worden	 meegewogen	 bij	 het	 in	 kaart	
brengen	van	de	situatie	van	de	oudere,	en	dat	vooral	
het	 oordeel	 van	 de	 oudere	 zélf	 er	 echt	 toe	 doet	
(‘what	matters	 according	 to	 older	 people’)	 in	 plaats	
van	 het	 louter	 hanteren	 van	 gestandaardiseerde	
lijsten	om	kwetsbaarheid	in	kaart	te	brengen. 

Naast	 de	 inhoudelijke	 onderdelen	 vonden	 er	 ook	
twee	IAGG	Council	Meetings	plaats:	één	van	de	IAGG-
ER	 waarin	 Malaga	 werd	 gekozen	 tot	 volgende	
congresstad	 in	 2023,	 en	 één	 van	 de	 IAGG	 (als	
wereldorganisatie)	 waarin	 werd	 besloten	 om	 Nepal,	
Indonesië,	 Tunesië	 en	 Sri	 Lanka	 als	 nieuw	 lid	 toe	 te	
laten	 tot	 de	 IAGG.	 Een	 gezamenlijke	 aanvraag	 van	
Australië	en	Nieuw-Zeeland	werd	afgehouden	omdat	
de	IAGG-statuten	alleen	aanvragen	van	enkelvoudige	
landen	toestaan.	Verder	werd	voor	de	komende	vier	
jaar	 een	 nieuw	 IAGG-ER	 bestuur	 gekozen:	 Mario	
Barbagallo	 (Italië)	 als	 President,	 Katarzyna	
Szczerbinska	 (Polen)	 als	 Secretary	 General	 en	
Vladimir	Khavinson	(Rusland)	als	Treasurer. 

Het	bezoek	aan	IAGG-ER	2019	was	volgens	ons	weer	
alleszins	de	moeite	waard.	Behalve	het	bijwonen	van	
de	inhoudelijke	sessies	en	de	Council	Meetings,	is	ook	
het	 versterken	 van	 de	 onderlinge	 contacten	 telkens	
weer	een	nuttige	en	leuke	ervaring. 

Een	 ander	 onderwerp	 dat	 dit	 jaar	 volop	 aandacht	
kreeg	was	eenzaamheid.	De	aandacht	in	de	media	en	
het	 publieke	 debat	 voor	 dit	 onderwerp	 in	
verschillende	 Europese	 landen	 leidt	 ertoe	 dat	 veel	
nieuwe	onderzoekers	het	thema	oppakken	om	uit	te	
zoeken	of	eenzaamheid	wel	echt	zoveel	toeneemt	in	
de	 huidige	 samenleving.	 Het	 blijkt	 dat	 de	 evidentie	
hiervoor	 relatief	 zwak	 is.	 Ook	 opvallend	 is	 de	
ontwikkeling	 van	 studies	 die	 naar	 meerdere	
leeftijdsgroepen	 kijken,	 dus	 niet	 alleen	 ouderen,	
zodat	 beter	 zichtbaar	 wordt	 hoe	 eenzaamheid	 zich	
ontwikkeld	over	de	levensloop.	



7	

 

Ondanks	 ruime	 ervaring	 als	 gerontologisch	 onderzoeker,	 weet	 ik	 nog	 weinig	 over	 de	
gerontologische	 praktijk.	 Tijd	 voor	 een	 interview	 met	 iemand	 die	 daar	 in	 thuis	 is:	 Esther	
Kempenaar,	casemanager	dementie	bij	Zorg&Co	Gelderland.	

Je werkt sinds een paar jaar als casemanager dementie. Hoe ziet je werkweek er uit?	Esther:	
Ik	 werk	 4	 dagen	 per	 week	 op	 de	 werkvloer.	 Vrijdags	 doe	 ik	 de	 administratie.	 Mijn	
werkzaamheden	bestaan	grotendeels	uit	huisbezoeken	bij	cliënten	en	daar	uit	voortvloeiend	
het	 inzetten	 van	 interventies	 en	 aanvragen	 van	 indicaties	 vanuit	 WMO	 en	 WLZ.	 Ook	
multidisciplinair	 overleg	 met	 bijvoorbeeld	 huisartsen,	 specialisten	 ouderengeneeskunde	 en	
praktijkondersteuners	behoort	tot	mijn	werkzaamheden.	Er	is	dagelijks	veel	telefonisch	contact	
met	familieleden	en	zorgverleners	over	cliënten	en	hun	complexe	problematiek.	Hoe	pakken	
we	 het	 aan,	 wie	 doet	 wat?	 De	 zeven	 casemanagers	 binnen	 onze	 coöperatie	 hebben	
regelmatig	overleg	(intervisie)	en	bespreken	ingewikkelde	casuïstiek.	Daarnaast	ben	ik	directeur	
en	bestuurder	van	de	coöperatie	Zorg&Co	Gelderland	(www.zorgenco.nl).	Ik	probeer	ongeveer	
3	dagdelen	per	week	vrij	te	houden	voor	bestuurlijke	werkzaamheden	zoals	het	bezoeken	van	
opdrachtgevers	 en	 gesprekken	 met	 zelfstandig	 ondernemers	 in	 zorg	 en	 welzijn	 die	 willen	
aansluiten.	

Wat motiveert jou om dit werk te doen? Mijn	 cliënten	 en	 de	 vrijheid	 als	 zelfstandig	
ondernemer	 motiveren	mij.	 Het	 is	 prachtig	 om	 te	 zoeken	 naar	 wat	 voor	 cliënten	 de	 meest	
passende	zorg	en	begeleiding	is:	op	maat	dus.	Dat	kan	omdat	wij	werken	binnen	een	coöperatie	
en	 daarmee	 onze	 onafhankelijkheid	 geborgd	 is.	 Wij	 zijn	 niet	 gekoppeld	 aan	 organisaties	 en	
hebben	maar	één	doel:	kwaliteit	van	leven	voor	de	cliënt	en	zijn	systeem.	

Hoe heeft de opleiding Toegepaste Gerontologie je voorbereid op je huidige baan? 
Voorheen	 werkte	 ik	 in	 het	 ziekenhuis	 op	 de	 poli	 geriatrie.	 Ik	 heb	 bewust	 gekozen	 voor	 de	
opleiding	Toegepaste Gerontologie,	omdat	ik	graag	casemanager	dementie	wilde	worden.	Alles	
was	daarop	gericht:	stages,	onderzoeken	en	motivatie*.	De	minor	‘innoveren	en	ondernemen’	
heeft	 mij	 doen	 nadenken	 over	 het	 zelfstandig	 ondernemerschap.	 Waarom	 werken	 volgens	
kaders,	protocollen	en	richtlijnen	van	organisaties	waar	ik	niet	achter	sta?	Omdat	ik	denk	dat	ik	
het	zelf	beter	weet.	Omdat	ik	mijn	doelgroep	ken.	Ik	heb	de	sprong	in	het	diepe	gewaagd	en	er	
geen	moment	spijt	van	gehad.	

Welke ontwikkelingen spelen er in jouw vakgebied? Waar haal je kennis vandaan over 
nieuwe ontwikkelingen? Momenteel	speelt	er	veel:	het	tekort	aan	personeel	in	de	thuiszorg,	
overvolle	 routes,	 crisisopnames	 omdat	 mensen	 zo	 lang	 mogelijk	 thuis	 moeten	 blijven	 zonder	
facilitatie,	 het	wijzen	 van	 instanties	 naar	elkaar	 (gemeente-zorgkantoor-zorgverzekeraar)	 om	
wie	betaalt	wat,	de	administratieve	rompslomp,	en	de	macht	van	de	zorgverzekeraars.	Ik	haal	
mijn	 kennis	 uit	 vakliteratuur,	 symposia,	 intervisie	 met	 collega's	 en	 kennisoverdracht	 vanuit	
diverse	disciplines.	

Heb je een tip voor pas afgestudeerde gerontologen die ook als zelfstandig ondernemer aan 
de slag willen gaan?	Volg	 je	hart,	doe	wat	 je	 leuk	 vindt.	 Intrinsieke	motivatie	 is	de	grootste	
drijfveer.	Vraag	hulp	aan	collega's	en	sluit	je	aan	bij	bijvoorbeeld	een	coöperatie	die	de	dingen	
voor	je	regelt.	Zo	kun	je	als	zelfstandig	ondernemer	doen	waar	je	passie	ligt	en	jezelf	optimaal	
inzetten	voor	jouw	doelgroep.		

* Dit	was	 het	 geval	 in	het	 oude	 curriculum.	 Binnen	 de	 huidige	 opleiding,	 zoals	 die	 is	 vormgegeven	 in	 het	nieuwe
curriculum,	 wordt	 niets	 meer	 met	 betrekking	 tot	 casemanagement	 gedoceerd.	 Zij	 is	 veel	 meer	 gericht	 op	 het
werken	met	groepen	ouderen,	om	samen	met	hen	passende	producten	en	diensten	te	realiseren.

Interview	
Esther	Kempenaar:	casemanager	dementie	
Door:	Geeske	Peeters	
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NVG-KNOWS School of Gerontology   
Datum: 23 oktober 2019  
Locatie: Eindhoven    
Thema: Talking about loneliness

29th	Alzheimer	 Europe	 Conference	       
Datum: 	23-25	 oktober	 2019
Locatie:	   Den	   Haag	
Theme: Making	 valuable	 connections	
www.alzheimer-europe.org/Conferences/
The-Hague-2019	

IFA Copenhagen Summit on Cognitive 
Reserve 
Datum: 24-25 oktober 2019  
Locatie: Kopenhagen, Denemarken       
www.ifa-copenhagen-summit.com

15e	 Nationaal	 Gerontologiecongres	
Datum:  1	 	november	2019
Locatie:	   Ede	
www.gerontologiecongres.nl

GSA 	2019 	Annual 	Scientific 	Meeting	    
Datum: 	13-17	 november	 2019	
Locatie:	Austin,	Texas,	USA	
www.geron.org/meetings-events/
gsa-2019-annual-scientific-meeting	

Congreskalender 	2020	
Geriatriedagen	
Datum:   6 - 7   februari 2020	
Locatie:	’s-Hertogenbosch	
www.geriatriedagen.nl	

25th Nordic Congress of Gerontology 
Datum: 3-6 juni 2020    
Locatie: Reykjavik, IJsland
Abstract deadline: 1 februari 2020         
www.25nkg.is

Alzheimer’s 	Association International	
Conference 	(AAIC)	
Datum: 	26-30	 juli	2020	
Locatie:  	Amsterdam	
www.alz.org/aaic/overview.asp	

Congreskalender	2019	 Promotienieuws:	Minh	Hao	Nguyen	

Online	gezondheidsinformatie	
op	maat	heeft	positieve	
effecten	voor	patiënten	met	
kanker	
In de afgelopen jaren is het aantal en het gebruik van 
gezondheidswebsites enorm gegroeid. Universiteit van 
Amsterdam promovendus Hao Nguyen onderzocht of het 
afstemmen van online gezondheidsinformatie op visuele 
voorkeuren (voor tekst, afbeeldingen en video) van oudere 
patiënten (65+) met kanker hen kan ondersteunen in hun 
gesprekken met zorgverleners. Zij behaalde op 25 april 2019 
haar doctoraat aan de Universiteit van Amsterdam met het 
predicaat ‘cum laude’. 

Nguyen voerde vijf studies onder ruim 1200 mensen uit: 
twee experimentele studies, twee veldstudies en een 
websiteontwikkelingsstudie. Een deel kreeg een website op 
maat te zien waarop zij het presentatieformat naar eigen 
voorkeur konden aanpassen met behulp van tekstuele, 
visuele en audiovisuele elementen op de website. De 
overige deelnemers kregen een standaard website te zien 
met alleen tekst, tekst met afbeeldingen, tekst met video of 
alle presentatieformats. 

Met haar onderzoek laat Nguyen zien dat het aanpassen van 
online gezondheidsinformatie op persoonlijke voorkeuren 
een veelbelovende strategie is om de effectiviteit van deze 
informatie voor patiënten met kanker te optimaliseren, 
ongeacht hun leeftijd. De resultaten van het onderzoek zijn 
dan ook relevant voor communicatieprofessionals en 
interventieontwikkelaars bij het ontwikkelen van effectieve 
online gezondheidsinformatie voor patiënten in een digitaal 
tijdperk. 

Dit onderzoek werd financieel mogelijk gemaakt door KWF 
kankerbestrijding. Het project was een samenwerking 
tussen de Amsterdam School of Communication Science/
ASCoR en de afdeling Medische Psychologie van het 
Amsterdam UMC, locatie AMC. Het proefschrift werd 
begeleid door prof. dr. Julia van Weert (UvA), prof. dr. Ellen 
Smets (AMC-UvA), prof. dr. Eugène Loos (UvA) en dr. Nadine 
Bol (UvA). 

Hao Nguyen (mh.nguyen@ikmz.uzh.ch) is nu werkzaam als 
Senior Research & Teaching Associate aan de University of 
Zurich. Het proefschrift is beschikbaar via de link: https://
dare.uva.nl/search?
identifier=501322b4-8b88-4782-bc59-517fd3c3ab52 




