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Van het bestuur

Beste NVG-KNOWS leden
Zoals u wellicht direct heeft kunnen merken is de opzet van de
NVG-KNOWS nieuwsbrief vernieuwd. Ik som de belangrijkste
wijzigingen voor u op:
ü De lay-out van de Nieuwsbrief is compleet aangepast. Hopelijk geeft dit voor u een beter
overzicht van alle onderwerpen en kunt u ze makkelijker vinden.
ü De redactie van de Nieuwsbrief is nu in handen van de Werkgroep “Communicatie en (inter)
nationale profilering” van NVG-KNOWS. Deze werkgroep bestaat uit Simone de Bruin (namens
het bestuur), Laura Christ, Yolanda Kooijmans, Silke Metzelthin, Wendy Ottervanger, Geeske
Peters, Carolien Smits en Canan Ziylan. We zijn als bestuur erg verheugd dat een aantal NVGKNOWS leden zich zo actief opstelt. De Nieuwsbrief blijft wel verschijnen onder
verantwoordelijkheid van het bestuur.
ü Eerder ontving u elk half jaar een Nieuwsbrief van ons. Met ingang van nu zullen we de
Nieuwsbrief elk kwartaal laten verschijnen. Op deze wijze kunnen we wat sneller reageren en
anticiperen op bepaalde gebeurtenissen of activiteiten.
ü Heeft u een bijdrage voor de nieuwsbrief? U kunt deze sturen naar:
nieuwsbrief_nvg-knows@solcon.nl
Een aantal van de onderwerpen die u in deze eerste
vernieuwde Nieuwsbrief aantreft zullen u echter ook
vertrouwd voorkomen. Zo schenken we onder meer weer
aandacht aan de Geriatriedagen die op 7 en 8 februari jl. in
Den Bosch mede door onze vereniging werden georganiseerd
en komen ook de School of Gerontology en de aankomende
Studiemiddag op 17 mei a.s. aan de orde. Ik wijs u ook nog op
de oproep voor een nieuw bestuurslid omdat Marian
Adriaansen in mei afscheid zal nemen van het bestuur.
Mocht u op- of aanmerkingen hebben op de Nieuwsbrief, dan
horen we dat uiteraard graag.
Ik wens u veel leesplezier.
Met vriendelijke groet,
Ruud Kempen

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:
wetenschappelijk 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.

Bestuur NVG-KNOWS
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 (voorzitter)
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Van het bestuur

Nieuws & actualiteiten
Vacature bestuurslid
Vanwege het bereiken van de maximale zittingstermijn
van bestuurslid Marian Adriaansen ontstaat een
vacature in het bestuur van NVG-KNOWS. Als
bestuurslid vergader je zes maal per jaar, afwisselend
in ’s Hertogenbosch en Eindhoven. Activiteiten als
(mede) organisatie van de Geriatriedagen, het
gerontologiecongres, de studiemiddag, contacten met
de werkgroep PR en (inter)nationale profilering en de
werkgroep onderzoek, onderwijs en professionalisering
worden onder de bestuursleden verdeeld op basis van
belangstelling, dus je vindt altijd een activiteit die bij je
past. Daarnaast krijg je de gelegenheid je netwerk uit te
breiden door de vele (inter)nationale contacten van
NVG-KNOWS. Belangstellenden kunnen zich tot uiterlijk
1 mei 2019 melden bij Ruud Kempen.

Algemene ledenvergadering NVG-KNOWS
en studiemiddag over oudere migranten
op vrijdag 17 mei 2019
Hoe is het om oud te worden in een land waar je niet
geboren bent? Op 17 mei 2019 wordt aan de Vrije
Universiteit Amsterdam de jaarlijkse studiemiddag van
NVG-KNOWS gehouden met als thema: Oudere
Migranten.
Tijdens de studiemiddag proberen we de laatste
inzichten uit de wetenschap over oudere migranten te
verbinden aan de praktijk binnen zorg, woon- en
welzijnsorganisaties. De sprekers zijn prof. dr. Tineke
Fokkema van het Nederlands Interdisciplinair
Demografisch Instituut (NIDI-KNAW) en de Erasmus
Universiteit Rotterdam, dr. Nina Conkova van Leyden
Academy on Vitality and Ageing, en Yvonne Witter van
de Aedes vereniging van woningcorporaties.
Direct voorafgaand aan de studiemiddag vindt ook de
algemene ledenvergadering plaats. De flyer inclusief
het programma en de locatie voor de algemene
ledenvergadering en de studiemiddag is te vinden in de
bijlage bij deze nieuwsbrief. We hopen jullie allemaal te
mogen begroeten op 17 mei!

Oproep aan alle leden
Bent u ook zo enthousiast over de activiteiten die NVGKNOWS organiseert? Draagt u de gerontologie een
warm hart toe? Wij vragen u uw enthousiasme met uw
collega’s, medestudenten of andere gerontologen te
delen. Geef ze en kijkje in de nieuwsbrief, nodig ze uit
mee te gaan naar een van onze activiteiten, zoals de
NVG-KNOWS studiemiddag of het 15e Nationaal
Gerontologiecongres, of wijs ze de weg naar onze
LinkedIn pagina. We hebben een flyer van de
vereniging, maar ook voor de verschillende activiteiten.
Wilt u flyers ophangen of verspreiden onder uw
netwerk? Stuur een mail naar: nvg@solcon.nl. Als
bijlage bij deze nieuwsbrief hebben we een flyer
toegevoegd. Zorgt u ervoor dat uw collega’s,
medestudenten en/of andere gerontologen ook
kennismaken met NVG KNOWS?
Nieuwe leden zijn van harte welkom!

Berichtgeving ALV
Op 17 mei 2019 vindt de Algemene Ledenvergadering
van NVG-KNOWS plaats aan de Vrije Universiteit in
Amsterdam (van 12.30 tot 14.00 uur). De jaarlijkse
studiemiddag van 14.30 tot 17.00 uur betreft dit jaar
het thema ‘Oudere migranten’. Als lid van NVG-KNOWS
heeft u eerder per mail een uitnodiging voor deze
middag ontvangen. Per ongeluk is in de uitnodiging
opgenomen dat Prof. Dr. D.L. Knooklezing deze middag
ook plaatsvindt; deze lezing zal echter op 1 november
2019
tijdens
ons
tweejaarlijks
Nationaal
Gerontologiecongres verzorgd worden. U bent op
beide dagen, 17 mei en 1 november, van harte welkom
na aanmelding.
Voor meer informatie: www.gerontologie.nu en/of
nvg@solcon.nl
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Uitgelicht

Gerõn
Een greep uit de artikelen die in Gerõn nummer 4, december 2018 zijn verschenen.

Sociale robots voor thuiswonende mensen met
dementie: plezier of bittere noodzaak?

Technologiegeneraties en hun sociale media
gebruik in Nederland

Sociale robots zijn een trending topic in de zorg voor
mensen met dementie. We signaleren hoge
verwachtingen dat dit dé oplossing is voor het nijpende
tekort aan zorgverleners en de stijgende zorgkosten.
Niettemin is hier nog veel werk te verzetten. Vooral de
stem van mensen met dementie moet duidelijker
hoorbaar zijn in het debat hierover. Wat vinden zij van
een robot in huis?

Het is bekend dat veel jonge mensen met hun nieuwe
smartphone dag en nacht van sociale media gebruik
maken. Maar wat valt er te zeggen over het sociale
mediagebruik door 65-plussers in ons land? Behoren zij
tot een andere technologiegeneratie waardoor het
gebruik van sociale media een minder prominente rol
speelt in hun dagelijks leven?

Door Geraldine Visser & Tijs Vandemeulebroucke

Door Eugène Loos

Een vernieuwende aanpak; Inzicht in woon- en leefwensen van toekomstige ouderen
Door Linda Meijer, Anja Herskamp & Franka Bakker

Gemeenten en woningcorporaties nemen vandaag besluiten, die later medebepalend zijn voor de woon- en
leefomgeving van toekomstige ouderen. Het gaat bijvoorbeeld om waar welke nieuwbouw plaatsvindt, om
de inrichting van buurten en wijken en om woningbouwafspraken met provincies. Hoe krijgen gemeenten en
woningcorporaties zicht op de woon- en leefwensen van toekomstige ouderen? En hoe kunnen huidige
zestigers iets zinnigs zeggen over hun wonen en leven over twintig jaar?

Verder lezen?
Wil je deze én andere artikelen helemaal lezen? Je
kunt deze terugvinden in de laatst gedrukte editie
van Gerõn. In het vervolg zal Gerõn verschijnen in
een digitale versie met Open Accesstoegankelijkheid.
https://mijn.bsl.nl/geron/659252
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Terugblik: Geriatriedagen, 7 februari 2019

De rol van leefstijl-gerichte preventie in gezond
ouder worden
Door: Geeske Peeters
Met de NVG-KNOWS sessie over de rol van preventie
in gezond ouder worden en een plenaire presentatie
van Marjolein Visser over obesitas bij ouderen, was
er tijdens dag 1 van de geriatriedagen 2019 ruim
aandacht voor de rol van leefstijl en preventie bij
ouderen. Studies naar associaties van stoppen met
roken, dieet en bewegen met functioneren bij
ouderen gepresenteerd door Erik Timmermans en
Marjolein visser lieten zien dat ook op latere leeftijd
gezondheidswinst behaald kan worden. Maar hoe
moet preventie ingebed worden in de bestaande
zorgstructuur, wie is verantwoordelijk en wanneer
moet gestart worden met preventie?
Wie is verantwoordelijk?
Anne-Esther Marcus-Varwijk liet met kwalitatief
onderzoek zien dat leefstijl counseling door
verpleegkundigen op consultatiebureaus voor
ouderen verschillend werd ervaren door de ouderen
zelf. Waar sommigen de adviezen waardeerden en
beschreven als het zetje dat ze nodig hadden om
gezonder te gaan leven, ervoeren anderen het als
betuttelend. Dit pleit voor een op de belevingswereld
en voorkeuren van de persoon afgestemde aanpak.
Overigens bleek enkel een consultatie met de
verpleegkundige onvoldoende om significante
verbeteringen in leefstijl te bereiken.

Ton Bakker stelde dat preventie breed ingebed moet
worden in de bestaande zorgstructuur en pleitte voor
een actieve rol van de eerste lijn. Deze stellingname
leidde tot een discussie met de zaal over de vraag
“wie is verantwoordelijk voor (leefstijl-gerichte)
preventie?” Waar de een de verantwoordelijkheid bij
de individu legde, pleitte de ander voor de
huisarts/eerste lijn. De verdeelde meningen
reflecteren de complexiteit van dit onderwerp.
Wanneer moet gestart worden?
De vraag wanneer gestart moet worden met
preventie kwam in verschillende presentaties naar
voren. Zo besprak ik in mijn presentatie redenen voor
waarom mogelijk al voor het 65e levensjaar gestart
zou kunnen worden met preventie van vallen, met
name
gericht
op
risicofactoren
zoals
balansproblemen en chronische ziekten die veelal
voor het 65e levensjaar de kop opsteken. Marjolein
Visser liet zien dat de impact van obesitas op
functioneren toeneemt naarmate men langer aan
obesitas is blootgesteld (gecorrigeerd voor leeftijd).
Ton Bakker gaf in zijn presentatie met voorbeelden
onderbouwde argumenten voor waarom preventie
op alle leeftijden mogelijk is. Ik denk dat iedereen het
met daar mee eens zal zijn, maar makkelijker gezegd
dan gedaan. Nu nog antwoord op de vraag “hoe?”.
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Terugblik: Geriatriedagen 2019

Waar professionals uit de praktijk en onderzoek
samenkomen
Door: Angela Mengelers
Op donderdag 7 en vrijdag 8 februari 2019 vond
traditiegetrouw het wetenschappelijk congres ‘De
Geriatriedagen’ plaats in het 1931 Congrescentrum.
Zelf was ik nog nooit eerder op deze locatie geweest
en bij binnenkomt was ik toch wel onder de indruk;
wat een mooi ontvangst! De grote hal was gevuld
met informatie stands en posters. Na een rondje te
hebben gelopen kijk ik nog eens in het
programmaboekje. Het is tijd voor de eerste sessie:
de behandeling van de oudere Parkinson patiënt,
verzorgd door Prof. Dr. Teus van Laar.
De eerste sessie wordt gevolgd door een koffiepauze,
waarbij uiteraard de Bossche bol niet mag ontbreken.
Jeetje, wat zijn ze lekker! Gelukkig zijn ze van een
kleiner formaat, want het zijn wel bommetjes J. Nu
mijn energieniveau weer op pijl is ben ik klaar voor
de volgende sessie, over de verschillen in diagnostiek
en neuropsychologisch onderzoek in de Nederlandse
geheugenpoliklinieken. Heel interessant! Tijdens mijn
opleiding Neuropsychologie heb ik 10 maanden stage
gelopen op de geheugenpoli van het MUMC+, en de
presentatie klinkt dan ook herkenbaar. Het streven
tegenwoordig is om zo goed mogelijk te
diagnosticeren met niet meer onderzoek en
meetinstrumenten dan nodig is en als ik het zo hoor
verloopt dit prima bij de Nederlandse geheugenpoli’s.
De onderwerpen die aan bod komen tijdens De
Geriatriedagen zijn zeer uiteenlopend; van dementie
tot Parkinson, van thuiszorg tot intramurale zorg en
van het stimuleren van zelfredzaamheid tot
behandeling. Tijdens de lunch vinden er
posterpresentaties plaats en heeft iedereen de
gelegenheid om langs de informatie stand te lopen.
Na de lunch ging het programma verder met twee
parallelsessies met o.a. workshops en een plenaire
sessie verzorgd door Prof. dr. Ir. Marjolein Visser over
‘verouderen met een maatje meer’: wat zijn de
verwachtingen voor de toekomst? En is er inderdaad
sprake van een obesitasparadox bij ouderen?

Aan het einde van de dag kunnen we terugblikken op
een geslaagde eerste dag van De Geriatriedagen,
welke wordt afgesloten met een borrel, algemene
leden vergadering van NVKG en een congresdiner en
feest.
De tweede dag loop ik toch met een ietwat ander
gevoel het congrescentrum binnen; vandaag
presenteren wij namelijk ons symposium* over
onvrijwillige zorg. Behoorlijk spannend, zeker gezien
maar liefst 180 mensen zich hebben ingeschreven
voor ons symposium! Samen met de voorzitter
Michel Bleijlevens en sprekers Nienke Bekkema en
Vincent Moermans mag ik spreken in de grote zaal.
Tijdens onze presentaties gaan we onder andere in
op het gebruik, de risicofactoren en de ervaringen en
percepties van zorgprofessionals en mantelzorgers
van onvrijwillige zorg in de ouderenzorg. De
uitdagingen rondom onvrijwillige zorg werden
herkend door het publiek en het was een heel mooie
ervaring om hierover te spreken op De
Geriatriedagen.
Aan het einde van dag 2 konden wij dan ook met
tevredenheid het congres verlaten, uiteraard nadat
wij nog wat Bossche bollen hebben gescoord bij Jan
de Groot.
De Geriatriedagen 2019: een mooi programma,
goede organisatie en dé ontmoetingsplek voor
professionals werkzaam in de geriatrische zorg!
Volgend jaar hoop ik er zeker weer bij te zijn en een
bijdrage te mogen leveren.

* Dit symposium is georganiseerd vanuit NVG-KNOWS met als doel om jonge Nederlandse
onderzoekers werkzaam op het gebied van de gerontologie met elkaar in contact te brengen.
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Studentenactiviteiten

Vraag- en aanbod stage

Studievereniging Vitae

Een nieuwe rubriek in de nieuwsbrief: een vraag- en
aanbod pagina voor stageplaatsen! Aangezien deze
rubriek helemaal nieuw is, voor u de taak om hem te
vullen…

Wist u dat…
De opleiding Toegepaste Gerontologie: Agefriendly
design & innovation aan hogeschool Windesheim haar
eigen studievereniging heeft?

Bent u een professional…

Wist u dat…
Zij zich ten doel stelt studenten van verschillende
jaargangen te verbinden, en daarmee gezamenlijk
studeren stimuleert?

… en hebt u een stageplaats in de aanbieding? Dan
adverteren we deze graag in de aankomende
nieuwsbrief, om u te helpen een passende student
te vinden.
Email daarvoor de volgende informatie naar
nieuwsbrief_NVG-KNOWS@solcon.nl:
ü Titel
ü Beknopte omschrijving opdracht/onderzoek/
project
ü Locatie/instelling
ü Overige relevante informatie, bijv. gewenste
opleiding, duur en/of periode
ü Naam contactpersoon
ü Contactgegevens

Wist u dat…
De studievereniging sinds een maand haar eigen
website heeft, waar het bestuur erg trots op is?
U bekijkt hem hier:

https://vitaetg.wixsite.com/vitae
Als studievereniging bieden we allerlei activiteiten aan
die studeren gemakkelijker en gezelliger maken. Zo
hebben we enkele handige studietips op een rijtje
gezet, bieden we studieboeken met korting aan,
regelen we ‘bijles’ en stellen we samenvattingen
beschikbaar.
Een greep uit onze activiteiten:

Ben jij een student…
… en ben je op zoek naar een stageplaats? Mail dan
je contactgegevens en je interesses, dan plaatsen we
ook van jouw vraag een advertentie in deze rubriek.
Stuur daarvoor je de volgende gegevens:
ü Naam + contactgegevens
ü Beknopte omschrijving van wat je zoekt:
onderzoek, project en/of opdracht
ü Overige relevante informatie, opleiding,
duur en/of periode van je stage

ü
ü
ü
ü
ü

Bring-your-own-sh#t Bingo
Gezamenlijke studieuurtjes
Pubquiz
Kerstlunch
Mini cursus / spreker

En dit jaar organiseren we voor het eerst voor alle
studenten, docenten, betrokken ouderen en aanhang
een eindgala!

Het enthousiaste bestuur van Vitae:
Pepijn den Heijer
Wendy Ottervanger
Milou Prinsen
Maaike Lassche
Eva Buijs

Mocht u interesse hebben in een samenwerking,
sponsoring of donatie dan kunt u ons bereiken via:
studieverenigingtg@windesheim.nl
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Terugblik: B2B-conferentie AgeingFit, 29-30 januari 2019

Gezond ouder worden en het
belang van co-creatie
Door: Geraldine Visser, Meike Beuse & Lars Hopman
Veertien vierdejaars studenten, twee docenten en één alumnus
van de bachelor Toegepaste Gerontologie: Age-friendly Design &
Innovation van Hogeschool Windesheim bezochten op 29 en 30
januari de B2B-conferentie AgeingFit in Lille. Dit is een
conferentie voor bedrijven die zich richten op gezond ouder
worden: “AgeingFit is the first European partnering event
dedicated to innovation partnerships in the healthy ageing
sector. Silver Health covers the fields of prevention allowing
seniors to be autonomous and in « good health » as long as
possible, and also the care of old and sick people staying in
hospitals or geriatric homes.”
Meike Beuse (vierdejaars student, studeert af bij
woningcorporatie Actium op het thema bewustwording van zo
lang mogelijk zelfstandig wonen bij oudere huurders en de
mogelijkheden van domotica hierbij) en Lars Hopman (alumnus
en Living Lab Smart Ageing Instructor) vertellen over hun
ervaringen:
Meike: “Het ontmoeten van en in gesprek gaan met innovators en bedrijven zoekend naar
innovatieve oplossingen voor de silver care market was erg inspirerend. Wat mij erg aan het
denken heeft gezet is de manier waarop het ontwerpen van innovatieve ideeën voor ouderen
vanuit een nieuwe invalshoek werd neergezet. De nadruk lag hierbij op 'Design for All', oftewel:
ontwerp iets waar iedereen in de maatschappij baat bij heeft, en staar je hier niet alleen blind op
het ontwerpen van diensten en producten voor de ouder wordende mens. Het is de kunst om met
oplossingen en innovatieve ideeën te komen waardoor iederéén mee kan doen in de maatschappij.
Ook werd me duidelijk hoe belangrijk het hierbij is dat bedrijven en innovators op het gebied van
innoveren voor ouderen samenwerken en de handen ineenslaan.
Wat ik me bij de verschillende bedrijven die zich hier presenteerden afvroeg, was in hoeverre ze de
ouderen als eindgebruiker bij het ontwikkelen van de innovatie hadden meegenomen. Veel van de
gepresenteerde bedrijven en innovators hadden de oudere doelgroep wel gebruikt om het idee te
testen nadat het ontwikkeld was, maar hadden de oudere eindgebruikers niet meegenomen de
eerste stappen: bij het bedenken van het idee. Ik vroeg me af wat ze hierin tegenhield. Ik heb het
twee keer geprobeerd te vragen, maar het werd niet echt duidelijk door het gebrekkige Engels we begrepen elkaar toch niet helemaal, helaas.”

Lars: “Wat heeft AgeingFit2019 mij als alumnus opgeleverd? AgeingFit 2019 heeft mij vooral
bevestigd wat de meerwaarde is van ons als ‘co-creatie specialisten'. Het was verfrissend om met
(startende) ondernemers van gedachten te wisselen over hoe je tot product of dienst innovaties
kan komen, en wat de positie van ouderen is binnen dit proces. Daarnaast stond dit business to
business congres in het teken van netwerken. Het was een perfecte locatie om met toekomstige
werkgevers in contact te komen. De sfeer was gemoedelijk, open en de visitekaartjes werden flink
uitgewisseld. Voor herhaling vatbaar!”
Nieuwsgierig naar deze conferentie? In 2020 vindt hij plaats in Nice
op 28 en 29 januari: https://www.ageingfit-event.com/
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1 november 2019

15e Nationaal Gerontologiecongres
Thema: SAMEN WORDEN WE OUDER
U kunt een boeiend programma verwachten met als thema ‘Samen
worden we ouder’. We worden ouder dan ooit. Hoe doen we dat
eigenlijk, samen goed ouder worden? We hebben elkaar nodig, we
beïnvloeden elkaar, we wedijveren, we zorgen voor elkaar. Het
leven doen we samen: jong en oud, met en zonder groot sociaal
netwerk, met en zonder gezondheidsbeperkingen, rijk en arm, met
verschillende nationaliteiten, wonend op het platteland of in de
stad, nationaal en mondiaal.
Tweelingen en veroudering
Prof. dr. D.L. Knooklezing door Prof. dr. Dorret Boomsma
Met veel plezier kondigen we alvast aan dat de Prof. dr. D.L.
Knooklezing tijdens het congres wordt gegeven door Prof. dr.
Dorret Boomsma, hoogleraar Biologische Psychologie aan de Vrije
Universiteit Amsterdam en wereldberoemd op gebied van
tweelingenonderzoek. Haar lezing gaat over tweelingen, genetica
en levensloop.
Call for abstracts
Een ieder wordt uitgenodigd tot het indienen van een voorstel
voor symposia, workshop of individuele bijdrage. Indienen van de
abstracts kan via www.gerontologiecongres.nl volgens de
vereisten daar vermeld. De sluitingsdatum voor het indienen van
abstracts is 31 mei 2019.

‘SAMEN
WORDEN WE
OUDER’
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Terugblik: 7 februari 2019

Congreskalender 2019
13 th World congress on Advances and
Innovations in Dementia,
Datum: 22-23 mei 2019
Locatie: Tokyo, Japan
https://dementiacongress.neurologyconfere
nce.com/
International Association of Gerontology and
Geriatrics European Region (IAGG-ER)
Congress 2019
Datum: 23-25 mei 2019
Locatie: Gothenburg, Zweden
http://iagger2019.se/
British Society of Gerontology Conference
2019
Datum: 10-12 juli 2019
Locatie: Liverpool, Engeland
https://www.britishgerontology.org/eventsand-courses/bsg-annual-conference
Alzheimer’s Association International
Conference (AAIG)
Datum: 14-18 juli 2019
Locatie: Los Angeles, USA
https://www.alz.org/aaic/overview.asp
29 th Alzheimer Europe Conference
Datum: 23-25 oktober
Locatie: Den Haag
Theme: Making valuable connections
Abstract deadline: 30 april 2019
https://www.alzheimereurope.org/Conferences/The-Hague-2019

School of Gerontology
Door: Ingeborg Rijff
Op 7 februari vond de School of Gerontology plaats in
Zwolle. Het eerste onderdeel ging over sociale robots en
over hun nut en noodzaak. Er werd duidelijk uitgelegd wat
Tessa voor mensen kan betekenen, maar ook dat het niet
voor iedereen een goede optie is. Het was goed dat zowel
de positieve als de negatieve kanten werden belicht.
Hierdoor kreeg ik zelf een goede indruk over wat Tessa wel
en niet kan verbeteren.
Tussen de lezingen door stonden er diverse mensen bij het
onderdeel ‘Help the Gerontologist’. Hier kon je meepraten
over hun project en input leveren om deze een stapje
verder te brengen. Dit vond ik dan ook een waardevol
onderdeel, als toegepast gerontoloog in opleiding. Een
mooi moment om te netwerken en kennis te delen.
De tweede lezing ging over het framework voor goed
leven, wat ontwikkeld is door Franka Bakker binnen het
lectoraat Innoveren met ouderen. Dit vond ik erg
interessant, omdat het framework mede geïnspireerd is
door de Living Labs die wij draaien op de opleiding. Op dit
moment ben ik dan ook volop bezig binnen het Living Lab,
en heb zelf al gebruik gemaakt van een eerdere versie van
het framework. Het was mooi om te zien dat het model
was aangepast, nadat wij als klas feedback hadden
gegeven over het framework. Het was veel overzichtelijker
en er zijn een aantal onderdelen toegevoegd en
weggehaald. Het is mooi om te zien dat je stem gehoord
wordt.

15e Nationaal gerontologiecongres
Datum: 1 november 2019,
Locatie: Ede
Abstract deadline: 31 mei 2019
http://www.gerontologie.nu/
GSA 2019 Annual Scientific Meeting
Datum: 13-17 november 2019
Locatie: Austin, Texas, USA
Abstract deadline: 14 maart 2019
https://www.geron.org/meetingsevents/gsa-2019-annual-scientific-meeting
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