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Dit nieuwsbericht is een bericht van het bestuur voor leden van de Nederlandse Vereniging voor Gerontologie: 

Kennisnetwerk Ouder Worden en Samenleving (NVG-KNOWS). Het heeft als doel leden te informeren over 

zaken die we u graag willen melden vóór de volgende nieuwsbrief. 

 

 

GEVRAAGD: belangstellenden voor congrescommissie Nationaal 

Gerontologie Congres 2019 

 

Het bestuur van NVG-KNOWS zoekt mensen die interesse hebben om betrokken te zijn bij de 

organisatie van het congres van 2019. Samen zijn we verantwoordelijk voor het thema, het 

programma, het selecteren en uitnodigen van sprekers, de call voor abstracts, (het uitzetten van) de 

beoordelingen van abstracts, de promotie en het contact met het congresbureau. Belasting: binnen 1 

jaar ca 6x vergaderen, enkele tussendoorklusjes én aanwezigheid op het congres. Gevraagd: bezig op 

terrein Gerontologie, enthousiasme. Goed voor je netwerk en je cv, maar vooral leuk!  

Belangstelling? Stuur binnen 3 weken een email met cv naar nvg@solcon.nl o.v.v. Congres Cie.  

Susan Picavet 

 

 

Nieuws van “The International Association of Gerontology and Geriatrics, 

European Region” (IAGG-ER) 

 

Van 23 tot 25 mei 2019 wordt het Europese Congres van de IAGG-ER gehouden in Gothenburg in 

Zweden. Vanaf nu kunnen abstracts voor symposia, papers en posters worden ingediend (zie 

www.iagger2019.se). 

 

Tijdens dit congres worden ook een aantal Awards uitgereikt: drie voor ervaren onderzoekers op het 

terrein van respectievelijk biologisch, klinisch en gedragswetenschappelijk onderzoek, en een Award 

voor een aankomend talent op het terrein van de gerontologie. Iedereen kan nominaties indienen; de 

uiterste termijn hiervoor is 30 november 2018 (zie verder https://www.iagg-er.net/what-we-do). 

 

Verder zullen tijdens dit IAGG-ER congres verkiezingen plaatsvinden voor een nieuwe IAGG-ER 

President, IAGG-ER Secretary General, en IAGG-ER Treasurer. Nominaties hiervoor kan iedereen 

aandragen tot 24 april 2019 bij NVG-KNOWS (nvg@solcon.nl) (zie verder ook artikel 15 

https://www.iagg-er.net/by-laws). 

Ruud Kempen 

 

 

NVG-KNOWS School of Gerontology bijeenkomst over ondersteuning van 

mantelzorgers: 4 oktober 2018 in Amsterdam, i.s.m. Ben Sajet centrum 

 

Op donderdag 4 oktober vindt de Ben Sajetwerkplaats ‘Wie zorgt er voor de mantelzorger?’ plaats. Deze 

bijeenkomst is ook open voor NVG-KNOWS leden in het kader van de School of Gerontology. Tijdens 

deze bijeenkomst gaat een team van onderzoekers van de VU in gesprek met professionals, managers, 

beleidsmedewerkers, en mantelzorgers in de thuiszorg. Zij vertellen over de resultaten van hun 

onderzoek naar de ondersteuningsbehoeften van mantelzorgers. De onderzoekers willen tijdens de  
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avond met aanwezigen in gesprek over wat er nodig is om de samenwerking tussen mantelzorgers en 

professionals in de thuiszorg beter mogelijk te maken. Beleidsmedewerkers, (zorg)managers, 

thuiszorgmedewerkers en mantelzorgers zijn in het bijzonder welkom. Deelname is gratis, meldt u wel 

graag aan via onderstaande link. 

 

Wat: Ben Sajetwerkplaats ‘Wie zorgt er voor de mantelzorger?’  

Wanneer: donderdag 4 oktober 

Locatie: Zwanenburgwal 206 – 1 hoog, Amsterdam 

Aanvang: 17.00 met soep en brood 

Eindtijd: 19.30 

 

Aanmelden voor de avond kan via deze link:  

http://www.bensajetcentrum.nl/event/werkplaats-wie-zorgt-er-voor-de-mantelzorger-2/  

Bianca Suanet 

 

 

Oproep voor abstracts voor twee symposia NVG-KNOWS op 

Geriatriedagen 
 

Voor de eerstvolgende Geriatriedagen, 7 en 8 Februari 2019 heeft NVG-KNOWS twee maal een uur tot 

haar beschikking om twee maal drie presentaties van 20 minuten (inclusief  het stellen van vragen)  over 

de resultaten van een onderzoek met een gerontologische invalshoek te presenteren. We nodigen jullie 

van harte uit om abstracts in te leveren bij de NVG-KNOWS (nvg@solcon.nl). Samenhangende thema’s 

worden zeer op prijs gesteld, maar ook ‘losse’ abstracts kunnen worden ingeleverd. Deze worden 

beoordeeld op onder meer relevantie, kwaliteit en bijdrage aan nieuwe kennis door een interne 

reviewcommissie van de NVG-KNOWS. Uiterste inleverdatum: 4 oktober 2018. 

Marian Adriaansen 

 

 

De uitvoering van dit Nieuwsbericht is verzorgd door het bestuur van NVG-KNOWS in samenwerking met 

Roelen Secretary Services te Etten-Leur. U kunt uw bijdragen voor volgende berichtgevingen aan leden of 

reacties sturen naar: nvg@solcon.nl 

 

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze website: www.gerontologie.nu 
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