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Dit nieuwsbericht is een bericht van het bestuur 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 

 

 

Call for abstracts - Geriatiedag 2021 

 

Best lid van NVG-KNOWS, 

 

We hopen dat dit bericht jou en je naasten in goede gezondheid bereikt. De afgelopen tijd zijn we met de 

Geriatriedagen commissie in overleg geweest over de Geriatriedagen 2021. Met een iets andere opzet dan 

normaal met een gedeeltelijk onlineprogramma kan het congres alsnog doorgang vinden, waar wij als 

organiserende commissie erg blij mee zijn. Het congres bestaat in 2021 uit één dag en vindt plaats op donderdag 

11 februari. De bedoeling is dat de dag zowel live als online bijgewoond kan worden (live zolang en in de mate 

waarin de regels het toelaten natuurlijk). Binnen de Geriatriedagen 2021 heeft NVG KNOWS drie symposia van 

60 minuten die we mogen invullen naar onze wensen. We willen daarom graag dit alvast bij jullie als NVG-

KNOWS leden op de kaart zetten en vragen om inzendingen van symposia, en individuele abstracts. 

  

Dit jaar proberen we iets meer cohesie te creëren tussen de plenaire sprekers en de drie NVG-KNOWS-

symposia. De twee thema’s die gekozen zijn binnen de congrescommissie die voor NVG KNOWS met name 

relevant zijn, zijn als volgt:  

• De maatschappelijke relevantie van de coronacrisis. Denk aan thema’s als de toegenomen kosten van 

zorg, de ethiek bij zorg, is er een nieuwe kwetsbaarheid van ouderen ontstaan?, omstandigheden en 

klimaatbeheersing in de verpleegtehuizen, impact van bezoekverbod op mentaal en sociaal welzijn, is 

de coronacrisis een verbinder of juist een ‘vervreemder’?; 

• Nazorg van patiënten met Covid-19 vanuit een gerontologisch perspectief 

Naast deze twee onderwerpen is het vanzelfsprekend ook mogelijk om in te dienen op reguliere thema’s die 

behandeld worden binnen de Geriatriedagen zoals (verpleeghuis)zorg, technologie etc.  

 

Indieners van NVG-KNOWS kunnen zichzelf zowel als geheel symposium of workshop, of als individuele 

presentatie aanmelden voor 4 september 2020 via het volgende adres: nvg@solcon.nl. Bij individuele abstracts 

zal de subcongrescommissie (Erica van de Veerdonk en Bianca Suanet) kijken of er anderen zijn die 

complementair onderzoek doen zodat betreffende onderzoeken bij elkaar kunnen worden geplaatst in een van de 

drie NVG-KNOWS-symposia. Bij vragen rondom de indieningsprocedure kan contact worden opgenomen met 

Bianca Suanet (b.a.suanet@vu.nl).  

 

We hopen op vele inzendingen als ook aanwezigheid van NVG-KNOWS leden op de Geriatriedag 2021! 

 

Bianca Suanet en Erica van de Veerdonk van de commissie Geriatriedag 2021 
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