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De Nederlandse Vereniging voor Gerontologie-Ken-

nisnetwerk Ouder Worden en Samenleving (NVG-

KNOWS) stimuleert de kennisontwikkeling, -ver-

spreiding en -toepassing van de gerontologie – de 

leer van de veroudering en het ouder worden – en 

bevordert de verbinding tussen professionals in de 

gerontologie: wetenschappelijk onderzoekers en de 

professionals in de praktijk vanuit verschillende 

disciplines. Door te werken aan kennis en samen-

werking leveren we een bijdrage aan het verbeteren 

van de kwaliteit van leven tijdens het ouder wor-

den. 

 

Bestuur NVG-KNOWS 

 

 
V.l.n.r.: Dr. Marian Adriaansen (bestuurslid), Dr. 

Susan Picavet (penningmeester), Dr. Rixt Zijlstra 

(secretaris), Dr. Bianca Suanet (bestuurslid), Dr. 

Eric Schoenmakers (bestuurslid), Dr. Ir. Simone de 

Bruin (bestuurslid), Prof. Dr. Ruud Kempen (voor-

zitter). 

Vragen of ideeën? Mail ons gerust!  

nvg@solcon.nl 

 

Voor meer informatie over NVG-KNOWS verwijzen 

wij u graag naar onze website: www.gerontolo-

gie.nu 

 

Nieuwsbrief  

 

Deze nieuwsbrief is voor leden van NVG-KNOWS. De 

uitvoering wordt verzorgd door het bestuur van 

NVG-KNOWS in samenwerking met Roelen Secre-

tary Services te Etten-Leur.  

Heeft u informatie die u wilt delen met andere le-

den? U kunt uw bijdrage voor de nieuwsbrief mailen 

naar: nvg@solcon.nl 

 

Van het bestuur  

 

Beste leden van NVG-KNOWS, 
 

Zo vlak voor het zomerreces blikken we als bestuur 

meestal weer vooruit naar de plannen en activitei-

ten van NVG-KNOWS voor het komende jaar. Een 

greep hieruit volgt hieronder.  

 

NVG-KNOWS had met bestuurslid Marian Adriaan-

sen tijdens de afgelopen Geriatriedagen in februari 

j.l. het voorzitterschap van het congres, maar NVG-

KNOWS zal komend jaar zoals gewoonlijk weer ac-

tief participeren in de organisatie van de Geriatrie-

dagen die op 7 en 8 februari 2019 in Den Bosch ge-

houden zullen worden. Als NVG-KNOWS hebben we 

daar in de vorm van een symposium ook altijd een 

inhoudelijke inbreng. Noteer 7 en 8 februari 2019 

dus alvast in uw agenda als u daarheen wilt gaan. 

 

Verder is voor het najaar van 2019 – voor de 15de 

keer! – het Nationaal Gerontologiecongres gepland, 

De voorbereidingen hiervoor zullen we in de loop 

van het komend jaar opstarten. Daarbij zullen we 

ook bekijken of de vierde prof. Dr D.L. Knooklezing 

hierin een plaats kan krijgen.  

 

mailto:nvg@solcon.nl
http://www.gerontologie.nu/
http://www.gerontologie.nu/
mailto:nvg@solcon.nl
https://www.geriatriedagen.nl/
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In mei 2019 zijn we weer van plan om in het ver-

lengde van de Algemene Ledenvergadering een stu-

diemiddag te organiseren rondom een specifiek 

thema. We zullen u hiervan tijdig op de hoogte 

brengen.  

 

Binnen het bestuur van NVG-KNOWS is het afgelo-

pen jaar verschillende keren gesproken over de 

wens voor een update van de Canon van de Geron-

tologie (www.canongerontologie.nl). Deze canon 

wordt erg veel geraadpleegd, maar de informatie 

van de canon raakt enigszins verouderd. We zullen 

de canon vanuit het bestuur blijven monitoren maar 

zoeken dringend naar enkele personen die dit pro-

ces kunnen ondersteunen. Elders in de Nieuwsbrief 

vindt u hiervoor een oproep.  

 

 

 

Zoals u weet is afgelopen mei de nieuwe wet ‘Alge-

mene Verordening Gegevensbescherming’ van 

kracht geworden. We zullen ons in het bestuur op 

korte termijn beraden wat de consequenties hier-

van voor onze vereniging zijn.  

 

Uiteraard brengen we komend jaar ook weer enkele 

keren de NVG-KNOWS Nieuwbrief uit. Hebt u kopij 

of andersoortig nieuws voor de Nieuwsbrief dan 

houden we ons natuurlijk van harte aanbevolen.  

 

Over een aantal activiteiten die de vereniging in de 

afgelopen maanden heeft georganiseerd of waar we 

mee aan de slag zijn kunt u lezen in deze Nieuws-

brief. Daarbij wens ik u veel leesplezier.  

 

Rest mij u nog een hele fijne zomer toe te wensen.  

 

Met vriendelijke groet,  

Ruud Kempen 

 

 

Congressen 

 

Alzheimer's Association International Conference 

2018 

Datum: 22-26 juli 2018 

Locatie: Chicago, VS  

 

14th Global Conference on Ageing, International Fed-

eration on Ageing 

Datum: 8-10 augustus 2018 

Locatie: Toronto, Canada 

 

12th World Congress on Advance and Innovations in 

Dementia 

Datum: 17-18 september 2018 

Locatie: Singapore  

 

Congres Werken met Kwetsbare Ouderen 

Datum: 10 oktober 2018 

Locatie: Ede, Nederland 

 

28e Alzheimer Europe Conference 

Datum: 29-31 oktober 2018 

Locatie: Barcelona, Spanje  

 

6e Landelijk Valsymposium 

Datum: 2 november 2018 

Locatie: Amsterdam, Nederland  

 

Gerontological Society America (GSA) 2018 Annual 

Scientific Meeting 

Datum: 14-18 november 2018 

Locatie: Boston, VS 

 

Geriatriedagen 

Datum: 7 en 8 februari 2019 

Locatie: ‘s-Hertogenbosch, Nederland 

 

International Conference on Frailty & Sarcopenia Re-

search 

Datum: 20-22 februari 2019 

Locatie: Miami, VS 

 

International Association of Gerontology and Geriat-

rics European Region Congress 2019 

Datum: 23-25 mei 2019 

Locatie: Gothenburg, Zweden 

 

http://www.canongerontologie.nl/
https://www.alz.org/aaic/
https://www.alz.org/aaic/
https://www.ifa2018.com/
https://www.ifa2018.com/
https://dementiacongress.neurologyconference.com/
https://dementiacongress.neurologyconference.com/
https://www.nursing.nl/congressen/kwetsbare-ouderen/
http://www.alzheimer-europe.org/Conferences/Barcelona-2018
https://www.veiligheid.nl/valpreventie/netwerk/valsymposium
https://www.geron.org/meetings-events/gsa-2018-annual-scientific-meeting
https://www.geron.org/meetings-events/gsa-2018-annual-scientific-meeting
https://www.geriatriedagen.nl/
https://frailty-sarcopenia.com/
https://frailty-sarcopenia.com/
http://iagger2019.se/
http://iagger2019.se/
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://eijzenga.nl/wp-content/uploads/2015/07/zomer.jpg&imgrefurl=https://eijzenga.nl/actueel/in-de-zomer-wij-zijn-gewoon-geopend/&docid=2mjFVJH99Oh7KM&tbnid=ivEoYLOsY81z8M:&vet=10ahUKEwix3pG9npLcAhVOEVAKHStQBTcQMwheKCUwJQ..i&w=400&h=272&bih=900&biw=838&q=zomer&ved=0ahUKEwix3pG9npLcAhVOEVAKHStQBTcQMwheKCUwJQ&iact=mrc&uact=8
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Algemene Ledenvergadering 2017 van 

NVG-KNOWS  

 

Op 25 mei jl. vond in Utrecht de jaarlijkse algemene 

ledenvergadering van NVG-KNOWS plaats. Daar zijn 

verschillende zaken aan de orde geweest zoals on-

der meer een overzicht van de activiteiten van NVG-

KNOWS in 2017, de financiële situatie van de ver-

eniging, de toekomst van Geron, de bestuurssamen-

stelling en een korte voortuitblik op de activiteiten 

voor 2018-2019.  

 

Secretaris Rixt Zijlstra deed eerst verslag van een 

aantal aandachtspunten en activiteiten van de ver-

eniging in het jaar 2017. Een beknopte greep hier-

uit: de financiële positie van NVG-KNOWS is in het 

jaar 2017 binnen het bestuur regelmatig onderwerp 

van gesprek geweest. In het afgelopen jaar zijn de 

financiën zodanig ingericht dat NVG-KNOWS vol-

doet aan de verplichtingen vanuit het legaat Wit-

senburg. In combinatie met de vorige algemene le-

denvergadering vond in mei 2017 de jaarlijkse stu-

diemiddag met als thema “Age Friendly Communi-

ties” plaats. Op 3 november 2017 heeft in Ede het 2 -

jaarlijkse Nationaal Congres Gerontologie plaatsge-

had inclusief de Tweede Prof. Dr. D.L. Knooklezing 

die werd uitgesproken door prof. dr. Tom 

Kirkwood; tevens zijn de verschillende NVG-

KNOWS prijzen uitgereikt tijdens het Nationaal 

Congres. Over zowel de studiemiddag als het con-

gres heeft u uitgebreid kunnen lezen in vorige 

nieuwsbrieven. Ten behoeve van het voorbereiden 

van de volgende Prof. Dr. Knooklezing heeft de ver-

eniging weer een bijdrage van € 2000,- ontvangen 

uit het Van Swietenfonds. Verder heeft de oproep 

voor vrijwilligers om specifieke taken binnen de 

vereniging te ontplooien helaas niet veel kandida-

ten opgeleverd. Wel heeft Canan Ziylan zich gemeld, 

en na een oriënterend gesprek heeft zij zich aange-

sloten bij de werkgroep die zich bezighoudt met 

communicatie en (inter)nationale profilering van 

NVG-KNOWS vanwege haar expertise op dit gebied; 

de werkgroep is nu hard aan slag met een update 

van de website. Op 15 maart 2018 heeft het bestuur 

een strategiebijeenkomst gehad waarbij de activi-

teiten van de vereniging zijn gespiegeld aan de mis-

sie en de visie van NVG-KNOWS. De verdere uitwer-

king en acties naar aanleiding van deze bijeenkomst 

vindt in het komende jaar plaats. Ook is de stand 

van zaken rondom de Canon Gerontologie het afge-

lopen jaar regelmatig in het bestuur aan de orde ge-

weest (zie ook de rubriek ‘Van het bestuur’). De Ca-

non wordt nu ‘gehost’ door SWP en trekt gemiddeld 

70.000 bezoekers per jaar. De inhoud van de Canon 

verdient echter een update. Elders in deze Nieuws-

brief leest u (opnieuw) een oproep voor leden om 

een kleine werkgroep te vormen die zich hierover 

zou kunnen ontfermen. 

 

Vervolgens gaf penningmeester Susan Picavet een 

overzicht van de financiën van NVG-KNOWS. De ba-

ten en lasten van het jaar 2017 zijn grotendeels in 

lijn met de begroting. Door het positief afsluiten 

van de Geriatriedagen heeft de vereniging het jaar 

budgetneutraal kunnen afsluiten. Het blijft enigs-

zins riskant afhankelijk te zijn van deze inkomsten; 

de rentebaten uit het legaat zijn weer lager gewor-

den en dit lijkt voorlopig niet te veranderen. In de 

kosten van de vereniging zijn derhalve enkele be-

sparingen doorgevoerd. De kosten voor het secreta-

riaat zijn onveranderd, mede ook omdat deelwerk-

zaamheden nog niet door vrijwilligers zijn opge-

pakt – hiervoor plaatst het bestuur opnieuw een op-

roep. De twee NVG-KNOWS leden van de kascom-

missie hebben de financiën over 2017 gecontro-

leerd en akkoord bevonden waarna de vergadering 

de penningmeester heeft gedechargeerd. Aanslui-

tend komt de begroting van 2018 aan de orde. De 

contributie blijft €95,- inclusief Geron. De vergade-

ring gaat akkoord met de voorgestelde begroting 

over het boekjaar 2018. 

 

 

Een volgend agenda-

punt betrof de toe-

komst van het tijd-

schrift Geron. De uit-

gever heeft aangegeven definitief te stoppen met de 

uitgifte van Geron met ingang van 1-1-2019 omdat 

deze geen overlevingskansen ziet voor het tijd-

schrift. Geron verkent thans bij verschillende sta-

keholders (waaronder NVG-KNOWS) de mogelijk-

heden voor een doorstart, bij voorkeur in ‘Open Ac-

cess’. Vanwege de nauwe band tussen Geron en 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjEmbXRopLcAhVBY1AKHTcTDRwQjRx6BAgBEAU&url=http://www.bvk-vvk.nl/nieuws/verslag-algemene-leden-vergadering-2016/&psig=AOvVaw0IkXM027NHjDuUVCYjYJZM&ust=1531234337264606
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi1veuxo5LcAhVQZ1AKHWwWDCEQjRx6BAgBEAU&url=http://www.epub.nl/tijdschriften/geron&psig=AOvVaw0wi1omQ3zWCSdE9a9qemdC&ust=1531234526304010
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NVG-KNOWS is de verkenningsronde in april  jl. bij 

NVG-KNOWS gestart. Na enkele aanvullende sug-

gesties besluit de ledenvergadering dat ook bij 

‘Open Access’ de hoogte van de contributie voor 

NVG-KNOWS voor 2019 blijft gehandhaafd waar-

door Geron tot 1 januari 2020 onder dezelfde con-

dities de mogelijkheid krijgt naar oplossingen te 

zoeken. Tijdens de vergadering geeft ook de redac-

tiesecretaris van het Tijdschrift voor Gerontologie 

en Geriatrie aan dat de uitgever om dezelfde reden 

heeft besloten per 1 januari 2019 met de uitgifte te 

stoppen.  

 

Daarna komt tijdens de ledenvergadering de sa-

menstelling van het NVG-KNOWS-bestuur nog even 

aan de orde. Dit jaar zijn er geen aftredende be-

stuursleden en is er dus geen bestuursverkiezing. 

Volgend jaar zijn aftredend bestuurslid Marian 

Adriaansen (2de termijn) en voorzitter Ruud Kem-

pen (1ste termijn). 

 

Tenslotte geeft de voorzitter een korte vooruitblik 

van de activiteiten voor het komende jaar. Hierover 

kunt u verder lezen in de rubriek ‘Van het bestuur’.  

Ruud Kempen 

 

Jaaroverzicht 2017 

 

Op jaarbasis vinden binnen NVG-KNOWS veel ver-

schillende activiteiten plaats. Sommige activiteiten 

zijn duidelijk zichtbaar omdat de leden hierbij aan-

wezig kunnen zijn, zoals de ALV, studiemiddag en 

de congressen Geriatriedagen en Nationaal Geron-

tologiecongres, maar andere activiteiten vinden 

meer achter de schermen plaats en zijn niet zo 

zichtbaar. De hoofdactiviteiten van het afgelopen 

jaar zetten we voor deze Nieuwsbrief eens voor u 

op een rijtje.  

 

Het bestuur bestond in 

2017 uit Ruud Kempen 

(voorzitter), Rixt Zijlstra 

(secretaris), Susan Pica-

vet (penningmeester), 

Marian Adriaansen, Eric 

Schoenmakers, Bianca Su-

anet en Simone de Bruin (leden). (Noelle Sant (lid) 

heeft afscheid genomen in februari 2017; Bianca en 

Simone zijn actief sinds de Algemene Leden Verga-

dering 2017.) Het secretariaat en de financiële za-

ken waren in handen van Ria Roelen van Roelen Se-

cretary Services.  

  

Op 1 januari 2017 hadden we 156 betalende leden 

en 4 ereleden. Het bestuur heeft in 2017 zes keer 

vergaderd: 2 februari, 16 maart, 29 juni, 14 septem-

ber, 9 november en 14 december.  

 

De belangrijkste zaken die aan bod zijn gekomen tij-

dens de bestuursvergaderingen: 

- NVG-KNOWS algemeen:  

De financiële positie van de vereniging:  De financi-

ele positie blijft zorgelijk, zie het financieel over-

zicht 2017. De financiële situatie (onvoldoende in-

komsten voor de gemaakte kosten) is grondig te-

gen het licht gehouden. Diverse oplossingsscena-

rio’s zijn besproken, ook in de Algemene Leden 

Vergadering (ALV), alwaar in 2017 is besloten de 

contributie te verhogen naar € 95 inclusief het 

blad Geron per 1-1-2018. De oproepen ter vrijwil-

lige ondersteuning van de secretariële werkzaam-

heden hebben niets opgeleverd; alle taken blijven 

daarom in ieder geval tot 1-7-2018 onveranderd in 

handen van Roelen Secretary Services.  

Toekomst van NVG-KNOWS: Een aangescherpte, 

concrete missie en visie is ontwikkeld met het oog 

op de ontwikkelingen in de gerontologie en het be-

lang van het aantrekken van nieuwe leden.  De 

nieuwe missie en visie zijn goedgekeurd tijdens de 

ALV van 2017. Lopende en toekomstige initiatie-

ven van de vereniging worden aan de missie en vi-

sie gespiegeld. 

Bijzondere leerstoel: NVG-KNOWS is benaderd 

door de Henny Verhagen Stichting, die ook een 

leerstoel wil instellen, om samen op te trekken in 

een zoektocht naar een kandidaat en middelen. 

NVG-KNOWS staat welwillend tegenover een ver-

volgverkenning van samenwerking.  

ALV 19 mei 2017: De ALV te Amsterdam is door 14 

leden bezocht. De belangrijkste agendapunten wa-

ren het financieel jaaroverzicht en het jaarover-

zicht van de activiteiten van NVG-KNOWS van 

2016. Naast het terugblikken is gesproken over ge-

plande activiteiten in 2017. Tijdens de ALV zijn Bi-

anca Suanet en Simone de Bruin benoemd als be-

stuurslid. 

Erelidmaatschap: Na goedkeuring door de leden 

tijdens de ALV is Prof. Dr. Dorly Deeg benoemd tot 

erelid. Hier is tijdens het Nationaal Gerontologie-

congres in november 2017 bij stilgestaan. 
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Witsenburglegaat: geen bijzonderheden. 

Stichting Gerard van Swietenfonds: In 2016 heeft 

de eerste Prof. Dr. D.L. Knook lezing uit een reeks 

van 10 plaatsgehad (Prof. Dr. R. Westendorp).  

 

- Congressen en bijeenkomsten: 

Geriatriedagen 9 en 10 februari 2017:  NVG-

KNOWS was vertegenwoordigd in de congrescom-

missie die de Geriatriedagen organiseerde. Onder 

de ‘NVG-KNOWS vlag’ zijn door leden bijdragen 

verzorgd (o.a. symposium) en NVG-KNOWS was 

aanwezig met een stand, banner en flyers. De Geri-

atriedagen zijn zeer goed verlopen en met een po-

sitief financieel saldo afgesloten. NVG-KNOWS 

heeft het voorzitterschap van de Geriatriedagen 

2018; de voorbereidingen voor dit congres zijn in 

2017 getroffen. 

Studiemiddag NVG-KNOWS 19 mei 2017: Het 

thema van de studiemiddag was ‘Age Friendly 

Communities’. Tijdens de middag aan de VU te Am-

sterdam was er o.a. aandacht voor Den Haag en 

Amsterdam als Age Friendly Cities (sprekers: Fleur 

Thomese, Joost van Vliet, Johan Osté). Het was een 

zeer geslaagde middag. 

IAGG (wereld): Tijdens het World Congress 2017 

in San Francisco is het congres van 2025 na stem-

ming toegekend; het congres zal plaatsvinden in 

Amsterdam. Hiervoor werkt NVG-KNOWS samen 

met diverse andere partijen zoals Congress Care, 

Rai, andere verenigingen, etc. Een IAGG2025 ban-

ner wordt gebruikt om bezoekers van de studie-

middagen, de Geriatriedagen en het Nationaal Ge-

rontologiecongres bewust te maken van dit be-

langrijke event. 

Nationaal Gerontologiecongres 3 november 2017:  

Het thema van het 14e Nationaal Gerontologiecon-

gres was ‘Vernieuwing in Veroudering’ (148 be-

zoekers). Prof. Dr. M. Schuurmans heeft de keynote 

lezing verzorgd. Het congres kende tevens poster-

presentaties, symposia, workshops en Meet the Ex-

pert sessies. De abstracts van het congres zijn ge-

publiceerd in het Tijdschrift voor Gerontologie en 

Geriatrie. Tijdens het congres zijn de prijzen (Pro-

fessor Schreuder Proefschriftprijs 2017, de Profes-

sor Joep Munnichs Scriptieprijs 2017 en de Jan-

neke Witsenburg Posterprijs 2017) uitgereikt. De 

Prof. Dr. D.L. Knooklezing is verzorgd door Em. 

Prof. T. Kirkwood. Het congres is zeer goed verlo-

pen en lijkt financieel niet met een negatief saldo 

te zijn afgesloten. 

 

- Overig: 

Nieuwsbrieven en website: In 2017 zijn twee NVG-

KNOWS nieuwsbrieven (juli en december) en twee 

nieuwsberichten (maart en september) verstuurd. 

De website wordt bijgehouden v.w.b. aankondigin-

gen, nieuwsbrieven, de agenda, e.d., maar het be-

stuur vindt dat de website geactualiseerd moet 

worden. Hiervoor heeft het bestuur kritisch naar 

de inhoud van de website gekeken; het aanpassen 

van de website wordt opgepakt door de werkgroep 

communicatie en (inter-) nationale profilering. 

Werkgroepen: Producten / activiteiten van de 

werkgroep Communicatie en (inter-) nationale 

profilering in 2017: LinkedIn groep aangemaakt, 

een NVG-KNOWS folder opgesteld, NVG-KNOWS 

congrestasje vormgegeven (voor bezoekers van 

het Nationaal Gerontologiecongres en opleiding 

Toegepaste Gerontologie (Windesheim en Fon-

tys)), NVG-KNOWS website kritisch bekeken en 

symposium georganiseerd op de Geriatriedagen. 

De werkgroep zal zich op het verzoek van het be-

stuur ook richten op een communicatieplan. De 

werkgroep Onderzoek, onderwijs en professionali-

sering is in ‘pilot’-vorm gestart met de School of 

Gerontology (inhoudelijke bijeenkomsten op het 

vlak van gerontologie voor professionals, beleids-

makers en studenten, met speciale aandacht voor 

verbinden van HBO en universiteit).  

 

 

 

 

Samenwerking Toegepaste Gerontologie / Alumni 

en Geron en TGG: TG, Geron, TGG en NVG-KNOWS 

onderhouden contact waar nodig.  

Samenwerking filmproject: De documentaire van 

filmmaker Hans den Hartog is afgerond; zie voor 

meer informatie http://oldpassioned.nl/documen-

taire/  

Canon Gerontologie: NVG-KNOWS vindt het be-

langrijk dat de Canon blijft bestaan en dat deze ge-

actualiseerd wordt. 

Rixt Zijlstra 

 

 

 

“Over Gewicht en Veroudering” 

http://oldpassioned.nl/documentaire/
http://oldpassioned.nl/documentaire/
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NVG-KNOWS Studiemiddag en 3e Prof. 

Dr. D.L. Knooklezing, 25 mei 2018  

 
Traditioneel verwijzen problemen met ‘gezond ge-

wicht’ bij mensen op hoge leeftijd naar ondervoe-

ding en ongewenst gewichtsverlies. Vanwege een 

toename in het voorkomen van overgewicht en obe-

sitas in onze maatschappij, krijgen we steeds meer 

te maken met ouderen met (langdurig) overgewicht 

of obesitas, met gezondheidsrisico’s en uitdagingen 

voor de zorg. Drie perspectieven op dit thema kwa-

men aan de orde tijdens de studiemiddag.  

 

Cees Raaijmakers (manager Zorg en Wonen, Zorg-

groep Elde) sprak over de integrale zorg en behan-

deling voor ouderen met morbide obesitas, dat ze 

de naam Obesicare hebben meegegeven.  

 

 

 

In 2010 werd de eerste oudere met morbide obesi-

tas binnen Zorggroep Elde opgenomen. Bij deze ver-

pleeghuiszorg is het uitgangspunt dat cliënten wor-

den ondersteund in een zo aangenaam mogelijk le-

ven waarbij iedere cliënt zich veilig, erkend en ge-

zien voelt. Voor ouderen met morbide obesitas be-

tekende dat aanpassing van technische systemen  

zoals bedden, tilsystemen, en meetapparatuur (bij-

voorbeeld aangepaste manchetten voor de bloed-

drukmeting), maar ook aanpassing van de bejege-

ning door verplegend personeel. De kennis die met 

deze ervaring is opgedaan delen ze graag met an-

dere partijen. 

 

Vragen zoals Eten ouderen anders dan jongeren? 

En, hoe anders is dat? Worden er door ouderen bij-

voorbeeld meer aardappelen gegeten? Of staat het 

eten op andere tijdstippen op tafel? Kwamen aan de 

orde in de presentatie van Caroline van Rossum (se-

nior onderzoeker VCP, RIVM).  

 

 

 

Een nieuwe wereld van voedingsproducten, ener-

gie, micro- en macro-ingrediënten kwam langs. Glo-

baal gezien eten Nederlandse ouderen niet heel an-

ders dan jongeren en zijn factoren als genoeg eiwit, 

vitamine D, voldoende vis, groente en fruit, en be-

perking van consumptie van alcohol en zout ook bij 

ouderen bronnen van zorg. 

 

 

 

De PROF. DR. D.L. KNOOKLEZING werd verzorgd 

door Prof Marjolein Visser. Ze ging onder meer in 

op de mythe dat afvallen op hogere leeftijd juist on-

gezond of levensgevaarlijk zou zijn. Ze liet op ele-

gante wijze zien waar de misvatting op gebaseerd 

was, en dat het even duurde voordat de onderzoeks-

resultaten op een juiste manier geduid werden. Dui-

delijk is dat obesitas ook op hoge leeftijd allerlei ge-

zondheidsproblemen versterkt en dat letten op ge-

wicht en/of afvallen ook op hoge leeftijd relevant 

kan zijn. En met het oog op de huidige ontwikkelin-

gen is daar meer aandacht voor nodig.  

Susan Picavet 
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Nieuws van de werkgroepen 

 

Werkgroep Onderzoek, onderwijs en professionali-

sering 

De School of Gerontology is een platform van NVG-

KNOWS waarbij gerontologen van verschillende 

hoedanigheden elkaar kunnen ontmoeten en kennis 

met elkaar kunnen delen. Tijdens de eerste bijeen-

komst van de School of Gerontology op 18 mei jl. in 

Eindhoven kwamen zo’n dertig gerontologen bij el-

kaar om van gedachten te wisselen. Het was een ge-

slaagde en gezellige bijeenkomst waarbij bekenden 

elkaar troffen en nieuwe contacten zijn gelegd.  

 

 

 

De eerste lezing, verzorgd door Eric Schoenmakers 

(Fontys Hogescholen), ging over kansen voor pro-

fessionals in het gerontologisch domein. In een we-

reld waarin ouderen één van de weinige groeiende 

doelgroepen is, is het onvoorstelbaar dat er weinig 

behoefte is aan (toepassing van) kennis over verou-

dering. Noëlle Sant (Vilans) nam de aanwezigen 

vervolgens mee naar het onderwerp ‘seksualiteit en 

intimiteit bij ouderen in een institutionele setting’. 

Seksualiteit en intimiteit horen bij het leven, maar 

dat is voor deze ouderen zeker niet altijd mogelijk.  

 

Tijdens de bijeenkomst werd ook de nieuwe onder-

titel van de opleidingen Toegepaste Gerontologie 

gepresenteerd. Vanaf nu gaan de opleidingen te 

boek als ‘Toegepaste Gerontologie: Age-friendly 

Design and innovation’  

 

De School of Gerontology wordt twee keer per jaar 

georganiseerd. De eerstvolgende bijeenkomst is in 

het najaar in Amsterdam. Meer informatie hierover 

volgt te zijner tijd.  

De leden van de werkgroep 

 

 

Werkgroep Communicatie en (inter)nationale profi-

lering 

Op dit moment wordt achter de schermen hard ge-

werkt aan het vernieuwen van de NVG-KNOWS web-

site. Om de NVG-KNOWS leden en hun activiteiten 

wat meer aan elkaar bekend te maken, willen we 

één onderdeel van de website ('nationale en inter-

nationale inbedding’) graag wijden aan (inter)nati-

onale samenwerkingen en deelname van leden aan 

(inter)nationale netwerken en verenigingen.  

 

Vind jij het leuk om dergelijke informatie met an-

dere NVG-KNOWS leden en met bezoekers van de 

website te delen? Stuur dan uiterlijk 1 september 

2018 2 tot regels over jouw samenwerking dan wel 

netwerk naar Silke Metzelthin (s.metzelt-

hin@maastrichtuniversity.nl), voorzitter van de 

werkgroep. Wij zorgen er dan voor dat dit op de 

website geplaatst wordt.  

Simone de Bruin 

 

Strategie NVG-KNOWS 

 

NVG-KNOWS is een organisatie in beweging. Dat 

komt omdat het gerontologisch domein ook in be-

weging is. Aan de ene kant is er toename aan inte-

resse voor verouderingsvraagstukken. Aan de an-

dere kant zien we het ledenaantal van NVG-KNOWS 

constant blijven in plaats van groeien. Tijdens ee n 

strategiebijeenkomst (heimiddag) op 15 maart 

2018 hebben we als bestuur besproken hoe wij ons 

als vereniging in deze wereld willen identificeren 

en bewegen. Wij danken Roselinde van Ravestein 

(Zinnovia) voor haar begeleiding tijdens deze bij-

eenkomst. 

 

 
 

Aan de hand van onze nieuwe missie en visie (zie 

Nieuwsbrief 1 – 2017) hebben we de activiteiten 

mailto:s.metzelthin@maastrichtuniversity.nl
mailto:s.metzelthin@maastrichtuniversity.nl
https://www.zinnovia.nl/
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die we ontplooien bestudeerd, geëvalueerd en in-

dien nodig aangevuld. Dit hebben we gedaan door 

een oefening waarbij we ons in de huid van de ver-

schillende (potentiële) leden van NVG-KNOWS ver-

plaatsten. Deze leden zijn allemaal gerontologen, 

maar verschillen in leeftijd, opleidingsniveau, ach-

tergrond en werkveld. Mogelijk willen zij allemaal 

iets anders van NVG-KNOWS. 

 

De belangrijkste uitkomst is dat NVG-KNOWS 

vooral platforms moet bieden waarbij gerontologen 

elkaar kunnen ontmoeten en/of leren kennen en zo-

doende kennis kunnen uitwisselen en ontwikkelen. 

Al onze activiteiten moeten dat doel dienen. Dat kan 

zowel online als offline gebeuren. De komende tijd 

zullen we onze gesprekken omzetten in meer con-

crete ideeën en deze vertalen naar acties om activi-

teiten als het gerontologiecongres en de School of 

Gerontology verder door te ontwikkelen.  

Eric Schoenmakers 

 

Old Passioned 

 

In 2016 benaderde Hans den Hartog, een documen-

tairemaker, NVG-KNOWS tijdens de studiemiddag. 

Hij wilde markante en actieve ouderen vastleggen, 

een tegenhanger van de andere beelden die soms 

tentoongesteld worden.  

Zelf beschrijft hij het als volgt: “Old Passioned: mar-

kante en actieve ouderen, gevat in een boek en do-

cumentaire. Bijzondere persoonlijkheden van mini-

maal 65 jaar jong. De sprankeling in hun ogen 

spreekt boekdelen: passie, drive, geestdrift, levens-

vreugde. Zij doen waar hun hart blij van wordt. Dat 

stralen ze uit en dat inspireert jong en oud.  Het ui-

terlijk en de eventuele ouderdomsgebreken verra-

den een zekere leeftijd en doen vele mooie en pit-

tige avonturen vermoeden. Toch zie je in hun ogen 

nog altijd het avontuurlijke kind. Senioren die na 

hun 65e levensjaar doorgaan met hun bestaande 

werk, of een volledig andere richting opgaan, weten 

anderen vaak te raken met hun enthousiasme. Old 

Passioned legt hun bezieling vast.” 

Voor meer informatie en kijkje in de keuken: 

http://oldpassioned.nl/ 

 

 

Teamwork - iets voor jou/u? 

 

Hierboven heeft u ons vereni-

gingsnieuws kunnen lezen. 

Door uw lidmaatschap maakt u 

deel uit van een netwerk van 

gerontologen in Nederland en 

een vereniging die de geronto-

logie een warm hart toedraagt 

en samenwerkt met beroeps-

verenigingen in binnen- en buitenland. Als bestuur 

willen we niets liever dan dat we elkaar weten te 

vinden en als team de vereniging interessant voor 

velen maken. Wilt u uw kennis en/of vaardigheden 

inzetten voor de vereniging? Leuk, u bent van harte 

welkom in één van onze teams! 

 

Uiteraard zijn er veel manieren waarop u een steen-

tje kunt bijdragen. U bent er vrij in om ons te laten 

weten hoe u wilt bijdragen. We staan open voor 

ideeën van iedereen: van studentleden tot ‘senior-

leden’. Als bestuur zouden we graag versterking 

willen hebben voor activiteiten als: 

- het updaten van de Canon Gerontologie  

- het opstellen en vormgeven van de Nieuwsbrief 

- het betrekken van studenten bij de vereniging 

- het meedenken over het werven van leden en 

verduurzamen van NVG-KNOWS 

 

U kunt een berichtje sturen naar nvg@solcon.nl. 

 

IAGG-ER 

  

NVG-KNOWS maakt deel uit van de International 

Association of Gerontology and Geriatrics (IAGG), 

een wereldwijd internationaal samenwerkingsver-

band van wetenschappelijke verenigingen voor ge-

rontologie en geriatrie. De Europese tak (IAGG-ER) 

wijst ons erop dat ze twee prijzen uitreiken aan 

uitmuntende onderzoekers. Het is mogelijk om 

hiervoor iemand voor te dragen. Meer informatie: 

https://www.iagg-er.net/what-we-do   

 

Nieuws? 

 

Heeft u nieuws of informatie die u wilt delen met 

andere geïnteresseerden, denk dan aan onze groep 

Gerontologie Netwerk Nederland binnen LinkedIn 

of mail het ons voor de volgende nieuwsbrief.  

http://oldpassioned.nl/
mailto:nvg@solcon.nl
https://www.iagg-er.net/what-we-do

