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Deelnemende verenigingen
Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie
Nederlandse Vereniging voor Gerontologie
Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, afdeling Geriatrie
Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie 

Inleiding

Ieder jaar doen we als congrescommissie ons best om een gevarieerd programma samen 
te stellen en onderwerpen te belichten die het jaar ervoor niet aan bod zijn geweest. Hierbij 
zijn we natuurlijk voor een groot deel afhankelijk van uw inzendingen en ook dit jaar heeft 
dat geleid tot een breed aanbod van workshops en symposia. Daarnaast zijn er vier plenaire 
sessies vanuit steeds een ander discipline. Ook de abstract rondes en de posters beloven 
een multidisciplinaire blik op ons brede vak.
Wij vragen u om u in te schrijven voor de verschillende workshops en symposia omdat 
sommige workshops een maximaal deelnemersaantal kennen (om het interactieve karakter 
te behouden) en om de zaalindeling te kunnen afstemmen op het aantal inschrijvingen. 

We hopen u op 18 en 19 februari te begroeten bij de 19e editie van de Geriatriedagen!
 
Petra Spies, voorzitter
Ina Bettman, vice-voorzitter

Congrescommissie

 Marian Adriaansen  Hans Hobbelen
 NVG-KNOWS  NVFG

 Ina Bettman  Dineke Koek
 NVFG  NVKG

 Mieke Bil  Petra Spies
 V&VN Geriatrie & Gerontologie  NVKG

 Frederiek van den Bos  Erica van de Veerdonk
 NVKG  NVG-KNOWS

   
 Jurgen Claassen  Irene van der Vorst

 NVKG  NVKG
 

 Robbert Gobbens  Ron Warnier
 V&VN Geriatrie & Gerontologie  V&VN Geriatrie & Gerontologie
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Algemene informatie

Datum en locatie
Donderdag 18 en vrijdag 19 februari 2016
1931 Congrescentrum
Oude Engelenseweg 1, 5222 AA ‘s-Hertogenbosch
Tel 088 900 03 33 
www.1931.nl

Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd bij:
•  Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG)
•  Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
•  Deelregisters Algemeen Fysiotherapeut en Geriatriefysiotherapeut
•  Nederlandse Associatie van Physician Assistants (NAPA)
•  Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
•  Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register
•  Accreditatie Bureau Cluster 1  

(Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten)

Inschrijving

U kunt zich online inschrijven via www.geriatriedagen.nl of via de congreskalender op 
www.congresscare.com

Kosten t/m 4 januari 2016 één dag  2 dagen
Normaal tarief EUR 195 EUR 325
Gereduceerd tarief EUR 155 EUR 295
Arts-assistenten / lid V&VN / lid NVFG

Vanaf 5 januari 2016 één dag  2 dagen
Normaal tarief EUR 225 EUR 395
Gereduceerd tarief EUR 195 EUR 375
Arts-assistenten / lid V&VN / lid NVFG

Studententarief EUR 50

Deelnemers die inschrijven voor het studenten tarief dienen een kopie van hun studentenpas te 
sturen naar info@congresscare.com (alleen voltijd studenten)

Congresdiner
Op donderdag 18 februari 2016 vindt het congresdiner plaats in de Orangerie, ‘s-Hertogenbosch  
(op loopafstand van hotel Central). U kunt bij uw inschrijving kenbaar maken of u hieraan wilt 
deelnemen. De kosten bedragen EUR 50 per persoon. Er worden bussen ingezet en er is voldoende 
parkeergelegenheid voor deelnemers met eigen vervoer.

Hotelaccommodatie
Hotelreserveringen kunnen worden gemaakt via Efficiënt hotel partner. De link vindt u op 
www.geriatriedagen.nl.

Annulering
Bij ontvangst van uw schriftelijke annulering vóór 28 december 2015 vindt restitutie plaats onder aftrek  
van EUR 35 administratiekosten. Na deze datum kan geen restitutie meer plaatsvinden.

Betaling
Door middel van het afgeven van een éénmalige machtiging of via iDEAL.

Congressecretariaat Twitter mee
Congress Care 

   

 
 #Geriatrie2016

Postbus 440  en volg ons @Geriatriedagen
5201 AK ‘s-Hertogenbosch
Tel 073 690 14 15
info@congresscare.com
www.congresscare.com
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Programma donderdag 18 februari

08:30-09:00 Ontvangst + registratie

09:00-09:50 Opening en plenaire lezing

Seksualiteit bij ouderen
Woet L. Gianotten, arts-psychotherapeut, consulent revalidatieseksuologie

09:50-10:20 Pauze

10:20-11:20 Parallelronde 1

Symposium
1.01 Geriatrische Nefrologie: 
de klinische relevantie van 
geriatrische problematiek bij 
patiënten met chronisch nierfalen
Harmke Polinder-Bos, AIOS & PhD 
student, UMCG, Groningen
Hanneke Joosten, internist, UMCG, 
Groningen
Ismay van Loon, AIOS & PhD student, 
UMC Utrecht
Barbara van Munster, klinisch geriater, 
Gelre Ziekenhuizen, Apeldoorn
Marije Kallenberg, AIOSKO Interne 
geneeskunde, LUMC, Leiden

 

Symposium
1.02 Interventies voor eenzame 
en sociaal geïsoleerde ouderen: 
ervaringen met formele en 
informele vormen van hulp
Anja Machielse, universitair 
hoofddocent
Pien Bos,  
Marina Jonkers
Universiteit voor Humanistiek, Utrecht

    

Workshop
1.03 Wat slechte 
mondgezondheid kan 
aanrichten bij ouderen en 
het belang van structurele 
inbedding in lokale, integrale 
netwerken
Arie Hoeksema, tandarts-geriatrie, 
UMCG, Groningen

    
Max. 75 inschrijvingen

Workshop
1.04 Klinisch redeneren bij 
ouderen
Judith van der Sande, docent,
Saxion Hogeschool, Deventer

Max. 35 inschrijvingen

Workshop
1.05 SIG Geriatrische 
Traumatologie Battle ‘Hip 
fracture: to DEXA or not to 
DEXA’
Hugo Wijnen, klinisch geriater, 
Rijnstate, Arnhem
Hanna Willems, klinisch 
geriater, AMC, Amsterdam
Marielle Emmelot-Vonk, klinisch 
geriater, UMC Utrecht

Max. 75 inschrijvingen

Workshop
1.06 Dialoogbijeenkomsten 
Vrijheid en veiligheid bij 
dementie
Hella van der Schoot, 
projectleider,
Alzheimer Nederland, 
Amersfoort

    
Max. 75 inschrijvingen

1.07 Kennistoets klinische 
geriatrie (deel 1)

11:20-11:25 Wissel

11:25-12:25 Parallelronde 2

Symposium
2.01 Sarcopenie: de rol van 
voeding en beweging
Imre Kouw, promovendus,  
Universiteit Maastricht
Joey Smeets, promovendus, 
Universiteit Maastricht
Janne Beelen, promovendus, 
Wageningen Universiteit 
Ellen van Dongen, jr. onderzoeker, 
Wageningen Universiteit 

    

Symposium
2.02 Digitaal wijkportaal ter 
ondersteuning zelfredzaamheid
Erik van Rossum, bijzonder lector, 
Zuyd Hogeschool, Heerlen
April Boessen, onderzoeker, Zuyd 
Hogeschool, Expertisecentrum voor 
Innovatieve Zorg en Technologie, 
Heerlen
Sarah Willard, PhD-student, Zuyd 
Hogeschool, Expertisecentrum voor 
Innovatieve Zorg en Technologie, 
Heerlen
Renee Verwey, senior onderzoeker, 
docent, Zuyd Hogeschool, 
Expertisecentrum voor Innovatieve 
Zorg en Technologie, Heerlen

  

Symposium
2.03 SIG Palliatieve Zorg 
Een oudere besluit niet te 
dialyseren: einde van de 
behandeling, of een nieuw 
begin?
Menno Kooistra, internist-nefroloog, 
Rijnstate, Arnhem:
Sabrine Wolst, klinisch geriater i.o., 
Rijnstate, Arnhem
Jacques Voskuilen, verpleegkundig 
specialist, Team Palliatieve Zorg, 
Rijnstate, Arnhem

 

Workshop
2.04 Water & zout 
Louis Reichert, internist-
nefroloog, Rijnstate 
Ziekenhuis, Arnhem

 
Max. 75 inschrijvingen

Workshop
2.05 Werkgroep 
wetenschap NVKG: ‘De 
wetenschapsagenda NVKG 
nader bekeken’
Marielle Emmelot-Vonk, klinisch 
geriater, UMC Utrecht
Diana Taekema, klinisch 
geraiter, Rijnstate Arnhem 
Bianca Buurman-van Es, senior 
onderzoeker, AMC, HVA, 
Amsterdam
René Melis, senior onderzoeker 
Radboudumc, Nijmegen

Max. 75 inschrijvingen

Workshop
2.06 Samen beslissen 
(shared decision making) 
met kwetsbare ouderen
Ruth Pel - Littel, onderzoeker, 
Vilans, Utrecht
Bianca Buurman, senior 
onderzoeker, AMC, Amsterdam

    
Max. 75 inschrijvingen

2.07 Kennistoets klinische 
geriatrie (deel 2)

12:25-13:25 Lunch

12:45-13:25 Posterpresentaties

Aandachtsgebieden:
 Klinische geriatrie
 Gerontologie

 Verpleegkunde
 Fysiotherapie
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13:25-14:40 Abstract ronde

13:25-13:40 O1.01  Effecten van een multifactoriele interventie in de huisartsenpraktijk om functieverlies 
bij thuiswonende ouderen tegen te gaan: een cluster gerandomiseerde trial 

   Jacqueline Suijker, promovenda, AMC, Amsterdam
13:40-13:55 O1.02  ISAR-HP op de spoedeisende hulp. Goed screeningsinstrument voor kwetsbaarheid 

bij oudere patiënten? 
   Sonja Stalpers, Rijnstate, Arnhem
13:55-14:10 O1.03  Het voorspellen van de negatieve gevolgen bij oudere patiënten op de 

Spoedeisende Hulp - de APOP studie 
   Jelle de Gelder, arts-onderzoeker, LUMC, Leiden
14:10-14:25 O1.04  Validatie van de landelijk geïmplementeerde VMS-deliriumscreening 
   Noor Heim, arts-onderzoeker, UMC Utrecht
14:25-14:40 O1.05  Implementatie van de landelijke Nederlandse delier richtlijn 
   Barbara van Munster, specialist oudergeneeskunde, Gelre ziekenhuizen, Apeldoorn

13:25-13:40 O1.06  Self-Administered Gerocognitive Examination (SAGE) en Mini-Mental State Examination 2 (MMSE-2): 
Toepasbaarheid, validiteit en betrouwbaarheid van Nederlandse versies van de SAGE en MMSE-2 
in het diagnosticeren van MCI/dementie 

   Iris Harmsen, Jeroen Bosch Ziekenhuis, ‘s-Hertogenbosch
13:40-13:55 O1.07  Cognitieve trajecten in het eerste jaar na heupfractuur 
   Sara Beishuizen, promovendus, AMC, Amsterdam
13:55-14:10 O1.08  Vitamine D deficiëntie bij ouderen en de effectiviteit van calcifediol ter verbetering van  

de 25(OH)D status
   Anouk Vaes, promovendus, Wageningen Universiteit
14:10-14:25 O1.09  Medicatie verwachtingen en voorkeuren van oudere patiënten 
   Denise Bosch-Arnoldussen, AIOS geriatrie, Jeroen Bosch Ziekenhuis, ‘s-Hertogenbosch
14:25-14:40 O1.10  Belemmerende en bevorderende factoren van het stopzetten van antipsychotica 
   Sarah Janus, promovendus, Universiteit Twente, Enschede

14:40-15:10 Pauze

15:10-15:55 Plenaire lezing
Challenges of advanced kidney disease for older people
Edwina Brown, consultant nephrologist, Imperial College Kidney and Transplant Centre, Hammersmith Hospital, London, United Kingdom
Op uitnodiging van SIG Palliatieve Zorg

15:55-16:00 Wissel

16:00-17:00 Parallelronde 3

Symposium
3.01 Afscheid Hannie van 
Leeuwen
Uitreiking stimuleringsprijs jonge 
onderzoeker

Symposium
3.02 Function Focused Care; op 
weg naar meer bewegen in de 
verpleegkundige zorg
Janneke de Man-van Ginkel, 
onderzoeker, afd. revalidatie, 
Verplegingswetenschap en Sport, 
UMC Utrecht
Silke Metzelthin, onderzoeker, 
Universiteit Maastricht
Carolien Verstraten, PhD-student, 
UMC Utrecht
Michel Bleijlevens, onderzoeker, 
Universiteit Maastricht

  

Symposium 
3.03 Sleuteldisciplines in de zorg 
aan huis moeten samenwerken
Modellen voor integrale 
zorg + welzijn in de wijk aan 
thuiswonende ouderen 
Annet Wind, huisarts, kaderhuisarts 
ouderengeneeskunde, bestuurslid 
Laego (Landelijke Adviesgroep 
EerstelijnsGeneeskunde voor 
Ouderen). 
Suzan van der Pas, lector sociale 
innovatie en ondernemerschap, 
Hogeschool Leiden, 
programmaleider Wmo-werkplaats, 
Den Haag/Leiden 
Joost van Vliet, hogeschooldocent, 
Haagse Hogeschool, 
programmaleider leeromgeving 
sociale wijkzorgteams, Den Haag
Max de Coole, gerontoloog, 
hoofdredacteur, Geron

    

Symposium 
3.04 Samen Beter Thuis
Marian Fonville, voorzitter 
stichting S@men Beter Thuis 

    

Workshop
3.05 Medicijnen bij 
dementie Een interventie 
voor het vroegsignaleren 
van medicatiegerelateerde 
problemen
Henriëtte van der Kwaak, 
senior adviseur, Instituut voor 
Verantwoord Medicijngebruik, 
Lopik

    
Max. 75 inschrijvingen

Workshop
3.06 De Praktijk 
Ouderengeneeskunde 
Bertholet
En het (geheim van het) 
multidisciplinaire zorgplan
Ester Bertholet, specialist 
ouderengeneeskunde,
Praktijk Ouderengeneeskunde 
Bertholet

   
Max. 75 inschrijvingen

17:15 ALV NVKG & NVFG

19:00 Diner

Aandachtsgebieden:
 Klinische geriatrie
 Gerontologie

 Verpleegkunde
 Fysiotherapie
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Programma vrijdag 19 februari

08:30-09:00 Ontvangst + registratie

09:00-09:50 Opening en plenaire lezing

Een kritische blik op valpreventie
Dirk Cambier, kinesitherapeut, hoogleraar vakgroep revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, faculteit geneeskunde en gezondheidswetenschappen, Universiteit Gent

09:50-10:20 Pauze

10:20-11:20 Parallelronde 4

Symposium
4.01 Serious gaming, blended 
learning of ouderen betrekken 
in onderwijs; hoe maken we 
de geriatrie aantrekkelijk voor 
studenten?
Bianca Buurman, universitair 
hoofddocent, AMC, Amsterdam
Marcel Olde Rikkert, professor, 
Radboudumc, Nijmegen
Sophia De Rooij, professor, UMCG, 
Groningen
Vera Habes, Docent HBO-V, 
Hogeschool Utrecht

    

Symposium 
4.02 Gaan ouderen, 
kwetsbaarheid, preventie, 
informeel zorggebruik, 
revalidatiezorg en welbevinden 
samen? De resultaten van 
veelzijdig gerontologisch 
onderzoek in Nederland
Rixt Zijlstra, universitair docent, 
Maastricht University, School for 
Public Health and Primary Care, 
Maastricht
Centrum voor Voeding, Preventie 
en Zorg, Rijksinstituut voor Manon 
Lette, Volksgezondheid en Milieu, 
Bilthoven
Bianca Suanet, universitair docent 
sociologie, VU, Amsterdam
Irma Evering, PhD student, 
Maastricht University
Noortje Kloos, Centre for eHealth 
and Well-being Research & 
Vakgroep Psychologie, Gezondheid 
en Technologie, Universiteit Twente

    

Symposium
4.03 Meer zicht op beweging: 
inzet van bewegingsmonitoren 
in de poliklinische analyse van 
mobiliteitsstoornissen
Marijke Trappenburg, internist-
ouderengeneeskunde, VUmc, 
ziekenhuis Amstelland, Amsterdam
Anna Rojer, PhD student, VUmc, 
Amsterdam
Esmee Reijnierse, diëtist, VUmc, 
Amsterdam
Rob Van Lummel, directuur, 
McRoberts, Den Haag
Andrea Maier, hoogleraar interne 
geneeskunde, VUmc, Amsterdam

    

Workshop
4.04 De (s)tand des-tijd
Sietske Dijkstra, docent, Hogeschool 
Utrecht

    
Max. 55 inschrijvingen

Workshop
4.05 Overdracht van 
medicatiegegevens: wat gaat goed en 
wat kan beter?
Carolien van der Linden, klinisch geriater, 
Catharina Ziekenhuis, Eindhoven

 
Max. 75 inschrijvingen

Workshop
4.06 Naar een landelijke richtlijn pre 
operatieve screening ouderen in het 
ziekenhuis?
Marcel Weterman, verpleegkundig 
specialist, UMC Utrecht

   
Max. 75 inschrijvingen

11:20-11:25 Wissel

11:25-12:25 Parallelronde 5

Symposium 
5.01 Update Valpreventie
Nathalie van der Velde, klinisch 
geriater, AMC, Amsterdam

    

Symposium
5.02 Mantelzorgers van mensen 
met dementie
Eva van der Ploeg, assistent 
professor
Jeanet Blom, associate professor
Annemarie Rausch, psycholoog
Betty Birkenhäger
Argos Zorggroep, Schiedam

    

Symposium
5.03 Optimale zorg voor 
kwetsbare ouderen in transitie
Annemarie de Vos, onderzoeker, 
Hogeschool Rotterdam
Ton Bakker, lector, Hogeschool 
Rotterdam
Marieke van Werkhoven, directeur, 
Stichting Ketenzorg Midden en 
Noord Zeeland, Vlissingen
Corine van Maar, senior adviseur, 
Vilans, Utrecht

    

Workshop
5.04 Kennismaken met RAI
Hein van Hout, psycholoog
Marijke Boorsma, Huisarts, SO
VUmc, Amsterdam

Max. 35 inschrijvingen

Workshop
5.05 Urine incontinentie bij ouderen: 
wat kan en wat moet niet
Evert Koldewijn, uroloog, Catherina 
ziekenhuis, Eindhoven

 
Max. 75 inschrijvingen

Workshop
5.06 Aansluiten op complex gedrag
Barbara Wijnand, hoofd verpleging PG
Irene Verhage, psycholoog 
Zorggroep Elde, Boxtel

    
Max. 75 inschrijvingen

Aandachtsgebieden:
 Klinische geriatrie
 Gerontologie

 Verpleegkunde
 Fysiotherapie
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12:25-13:25 Lunch

13:25-14:40 Abstract ronde

13:25-13:40 O2.01  Open familiecommunicatie vermindert overbelasting bij mantelzorgers 
   Tim Choy, promovendus, Radboud Universiteit, Nijmegen
13:40-13:55 O2.02  Ervaren baat van hulp aan sociaal geïsoleerde ouderen 
   Anja Machielse, bijzonder hoogleraar ‘Empowerment van Kwetsbare Ouderen,  

Universiteit voor Humanistiek, Utrecht
13:55-14:10 O2.03  Waarom beweegt de patiënt zo weinig in een ziekenhuis?  

Een kwalitatief onderzoek bij de stakeholders
   Jaap Dronkers, onderzoeker, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede
14:10-14:25 O2.04  Het effect van TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation) bij patiënten ouder dan  

70 jaar met een aortaklepstenose op mobiliteit en kwaliteit van leven na 3 maanden 
  Marielle Emmelot-Vonk, klinisch geriater, UMC Utrecht
14:25-14:40 O2.05  Loopvaardigheid als voorspeller van cognitieve achteruitgang; een scoping review 
   Lisette Kikkert, onderzoeker, UMCG/RUG, Groningen

13:25-13:40 O2.06  Familiaire langlevendheid wordt gekenmerkt door een verhoogde TSH secretie zonder 
veranderingen in het energie metabolisme 

   Steffy Jansen, arts-assistent, Catharina ziekenhuis, Eindhoven
13:40-13:55 O2.07  De invloed van sociaaleconomische status op mortaliteit na een dementia diagnose:  

resultaten van een landelijk koppelingsonderzoek met ruim 15.000 patiënten met dementie 
   Irene van de Vorst, AIOS, promovenda, UMC Utrecht
13:55-14:10 O2.08  1 jaars mortaliteit en geassocieerde risicofactoren na heupfractuur.  

Analyse van 920 patiënten na geïntegreerde chirurgische geriatrische behandeling. 
   Ellis Folbert, verpleegkundig specialist traumatologie, ZGT Almelo-Hengelo
14:10-14:25 O2.09  Preoperatieve melatonineconcentratie in liquor en het optreden van een postoperatief delier:  

is er een associatie? 
   Rikie Scholtens, promovenda, AMC, Amsterdam
14:25-14:40 O2.10  De relatie tussen S100B en delier blijft controversieel 
   Sara Beishuizen, promovendus, AMC, Amsterdam

14:40-15:10 Pauze

15:10-15:55 Uitreiking prijzen beste mondelinge presentatie & beste posterpresentatie 
Plenaire lezing

Partners in zorg: samen werken aan menswaardige ouderenzorg
Evelyn Finnema, lector, Talmalectoraat Wonen, Welzijn en Zorg op hoge leeftijd, NHL Hogeschool, ‘s-Hertogenbosch

15:55-16:00 Wissel

16:00-17:00 Parallelronde 6

Symposium
6.01 Transkatheter aortaklep 
vervanging (TAVI):  
de nieuwe stap in behandeling 
van aortaklepstenose bij 
(kwetsbare) ouderen
Jeannette Goudzwaard, AIOS,
Francesco Mattace Raso, klinisch 
geriater
Marjo de Ronde-Tillmans, coördinator
Erasmus MC, Rotterdam

Symposium
6.02 Familieparticipatie en 
delierunit Twee voorbeelden 
om delierpreventie en 
delierzorg te verbeteren 
Jolanda Peijster-de Waal, 
verpleegkundig specialist
Manon Steketee, senior 
verpleegkundige
UMC Utrecht

    

Workshop
6.03 Nierfunctie op  
oudere leeftijd
Louis Reichert, internist-nefroloog
Rijnstate ziekenhuis Arnhem

 

Workshop
6.04 Onderzoeken en valideren  
van de ‘beweging’ door en met 
Robot Rose
Erica van de Veerdonk, sociaal 
gerontoloog, verpleegkundige, Care 
Domain Expert Promovendus Healthcare 
Robotics, Universiteit Tilburg
Roel van der Klauw, mechanical 
engineer human movement 
sciences ’13, VU Amsterdam, Master 
Biomedical Engineering ’13-now, 
Delft University of Technology 
Biomechatronics Research, development 
of human-machine interface SACRO, 
Heemskerk Innovative Technology
Guido van der Hart, mechanical 
engineer, Delft University of Technology, 
Mechanical design, Haptic interfaces, 
Man-machine interfaces, Heemskerk 
Innovative Technology
Jeroen Wildenbeest, mechanical 
engineering, Human factor experiments, 
Dexterous manipulation, Virtual reality 
simulations Heemskerk Innovative 
Technology

    
Max. 35 inschrijvingen

Workshop
6.05 Ouderen mishandeling zichtbaar 
maken binnen het ziekenhuis
Paul Dautzenberg, klinisch geriater,
Jessica Vrolijk, aandachtsfunctionaris 
ouderenmishandeling en huiselijk geweld,
Jeroen Bosch Ziekenhuis, ‘s-Hertogenbosch

    
Max. 45 inschrijvingen

Workshop
6.06 Ondervoeding bij de geriatrische 
patient: na de richtlijn, de disseminatie
Dieneke van Asselt, klinisch geriater, 
Radboudumc, Nijmegen

   
Max. 45 inschrijvingen

17:00 Einde

Aandachtsgebieden:
 Klinische geriatrie
 Gerontologie

 Verpleegkunde
 Fysiotherapie
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Toelichting parallelprogramma donderdag 18 februari

Parallelronde 1

Symposium
1.01  Geriatrische Nefrologie: de klinische relevantie van geriatrische problematiek bij 

patiënten met chronisch nierfalen
De prevalentie van chronisch nierfalen bij ouderen neemt toe, in alle stadia van nierfalen. Ouderen 
vormen de snelst groeiende groep binnen de dialysepopulatie. Tijdens dit symposium richten we ons op 
de oudere patiënten met een ernstige (GFR 15-29 ml/min, pre-dialyse fase) tot zeer ernstige (GFR <15ml/
min, eindstadium nierfalen) nierinsufficiëntie. Het bieden van goede zorg aan deze oude en zeer oude 
(pre)dialyse patiënten is een uitdaging, mede gezien een combinatie en interactie van geriatrische en 
nefrologische problematiek. Hierbij valt te denken aan polyfarmacie, frailty, vallen, cognitieve stoornissen, 
ondervoeding en multimorbiditeit. Zowel in de pre-dialyse populatie als de patiënten met eindstadium 
nierfalen komen problemen als frailty, spiermassaverlies en vallen vaak voor.
Voor ouderen met eindstadium nierfalen kan dialyse een toegevoegde waarde hebben. Echter, bij 
kwetsbare ouderen is de overlevingswinst van dialyse ten opzichte van conservatieve behandeling niet 
significant beter. Daarnaast is de belasting van dialyse voor sommigen te hoog. Conservatieve 
behandeling lijkt een acceptabel alternatief voor dialyse in een selecte groep patiënten. Het identificeren 
van deze kwetsbaarste patiënten bij wie de baten van dialyse niet zullen opwegen tegen de nadelen is 
echter niet eenvoudig en richtlijnen ontbreken vooralsnog. Eén van de vragen is of een geriatrisch 
assessment een toegevoegde waarde kan hebben bij dit dilemma in de nefrologische praktijk.
Dit symposium verschaft de deelnemer inzicht in de geriatrische problematiek in de pre-dialyse fase en 
bij eindstadium nierfalen, zowel bij ouderen die worden behandeld met dialyse alsook bij de ouderen 
die kiezen voor conservatieve behandeling. Enkele specifieke geriatrische problemen, zoals frailty, 
spiermassaverlies en vallen, worden uitgelicht. Daarnaast wordt de waarde van een geriatrisch 
assessment t.a.v. het voorspellen van uitkomsten bij pre-dialyse patiënten besproken.

Sprekers: Harmke Polinder-Bos, AIOS & PhD student, UMCG, Groningen
 Hanneke Joosten, internist, UMCG, Groningen
 Ismay van Loon, AIOS & PhD student, UMC Utrecht
 Barbara van Munster, klinisch geriater, Gelre Ziekenhuizen, Apeldoorn
 Marije Kallenberg, AIOSKO Interne geneeskunde, LUMC, Leiden

 

Symposium
1.02  Interventies voor eenzame en sociaal geïsoleerde ouderen: ervaringen met formele 

en informele vormen van hulp
In de participatiesamenleving verwacht de overheid dat burgers niet leunen op voorzieningen van de 
verzorgingsstaat, maar zelf verantwoordelijkheid nemen. Bij problemen worden ze geacht hulp en 
ondersteuning in te schakelen van familieleden, vrienden, buren en vrijwilligers. Alleen de meest 
kwetsbaren kunnen nog een beroep doen op hulp van beroepskrachten. In deze beleidscontext komt 
de vraag op naar de mogelijkheden en grenzen van informele hulp en ondersteuning, en de rol- en 
taakverdeling tussen vrijwilligers en beroepskrachten. Ook worden vragen gesteld over de inzet van 
vrijwilligers bij burgers met ernstige problemen. Dit symposium biedt inzicht in de rol die 
buurtbewoners, vrijwilligers en professionals kunnen spelen bij het terugdringen van eenzaamheid en 

sociaal isolement onder ouderen. De eerste spreker presenteert de resultaten van een onderzoek naar 
de inzet van buurtbewoners bij de hulpverlening aan eenzame en sociaal geïsoleerde ouderen. De 
tweede spreker presenteert een onderzoek naar de inzet van vrijwilligers bij ouderen die eenzaam of 
sociaal geïsoleerd zijn. De laatste spreker presenteert de resultaten van een onderzoek naar 
professionele hulpverlening aan sterk geïsoleerde ouderen met multiproblematiek. In het symposium 
wordt duidelijk in welke situaties informele vormen van steun mogelijk zijn en wanneer professionele 
hulp noodzakelijk is.

Sprekers: Anja Machielse, universitair hoofddocent
 Pien Bos
 Marina Jonkers
 Universiteit voor Humanistiek, Utrecht

   

Workshop
1.03  Wat slechte mondgezondheid kan aanrichten bij ouderen en het belang van 

structurele inbedding in lokale, integrale netwerken
Een potentieel probleemgebied van ouderen dat vaak niet goed in kaart wordt gebracht is de 
mondgezondheid. Het belang van mondzorg wordt namelijk veelal onderschat door gebrek aan 
kennis. Diverse studies hebben echter aangetoond dat er directe verbanden zijn tussen een slechte 
mondgezondheid, algemene gezondheid en het psychisch welbevinden van de patiënt. Daarom is in 
Zuidoost Drenthe een samenwerking gestart tussen de afdeling Mondziekten, Kaak- en 
Aangezichtschirurgie van het UMCG en het project SamenOud om de mondgezondheid van Drentse 
ouderen in kaart te brengen en vervolgens passende interventies te kunnen toepassen.Door middel 
van een screeningvragenlijst hebben we gekeken hoeveel ouderen mondzorgproblemen hebben en 
of zij nog naar de tandarts (kunnen) gaan. Veel hulpbehoevende ouderen zijn namelijk vaak niet meer 
in staat om zelf hun gebit (goed) te verzorgen. Ze zijn daarvoor afhankelijk van de (mantel)zorg. De 
ervaring leert dat mantelzorgers - maar ook professionele zorgverleners - de mondverzorging van 
patiënten vaak vergeten of er simpelweg geen tijd voor hebben of maken. Ook wordt er vaak een 
barrière gevoeld om bij een ander het (kunst)gebit te poetsen of de mond te verzorgen. Meer 
voorlichting aan ouderen en hun naasten over de oorzaken en gevolgen van een slechte 
mondgezondheid is daarom van groot belang. Daarnaast is het cruciaal dat bij ouderen met 
co-morbiditeit er een goede samenwerking is tussen artsen/verpleegkundigen/verzorgenden en 
tandartsen/mondhygiënisten. Nu de vergrijzing gaat toenemen en er steeds meer ouderen komen 
met een eigen dentitie en/of implantaten, behoort mondzorg op de agenda te staan van diverse 
zorgverleners.In deze interactieve workshop leggen wij uit wat een “goede mondgezondheid” is, wat 
het belang ervan is, wat de raakvlakken zijn van geneeskunde en tandheelkunde en hoe de 
mondzorg voor ouderen georganiseerd en uitgevoerd kan worden. Dit zullen wij o.a. doen aan de 
hand van een aantal sprekende praktijkvoorbeelden.

Workshopleider: Arie Hoeksema, tandarts-geriatrie, UMCG, Groningen

   
Maximum aantal deelnemers: 75



16 17

Workshop
1.04 Klinisch redeneren bij ouderen
Verpleegkundigen kunnen het beloop van specifieke gezondheidsproblemen van kwetsbare ouderen 
gunstig beinvloeden. Dat kan alleen als ze deze problemen tijdig inschatten en verbanden kunnen 
leggen tussen de verschillende problemen en de wisselwerking die deze problemen op elkaar hebben.
Klinisch redeneren is meer dan de vaardigheid om eigen observaties en interpretaties te koppelen aan 
medische kennis. Het is een continue cyclisch proces van redeneren en omvat risico-inschatting, 
vroegsignalering, (preventieve) interventies en monitoring.
De workshop biedt verpleegkundigen en docenten verpleegkunde kennis die nodig is om, samen 
met de oudere, klinische besluiten te nemen in alle stappen van het verpleegkundig proces.
Bij verpleegkundigen is een proactieve houding nodig om tijdig kwetsbaarheid te herkennen en een 
screeningsinstrument in te zetten. Door het uitvoeren van een comprehensive geriatric assessment 
wordt duidelijk in welke domeinen van het menselijk functioneren gezondheidsproblemen zijn te 
verwachten. Door het inzetten van preventieve interventies kan een opeenvolging van 
gezondheidsproblemen worden voorkomen (cascade breakdown).
Aan de hand van een casus wordt de methodiek van screening naar zorgbehandelplan voorkomen 
(B. Buurman). Er wordt een aantal redeneerhulpen toegelicht die verpleegkundigen kunnen gebruiken 
tijdens het proces van klinisch redeneren. Deze redeneerhulpen sluiten aan op de functiedomeinen 
van de ICT en op de specifieke kenmerken van ouderen.

Workshopleider: Judith van der Sande , Saxion Hogeschool, Deventer

Maximum aantal deelnemers: 35

Workshop
1.05 SIG Geriatrische Traumatologie Battle ‘Hip fracture: to DEXA or not to DEXA’
Behandeling van osteoporose met een bisfosfonaat geeft doorgaans een halvering van het risico op 
een volgende fractuur (CBO Richtlijn Osteoporose en Fractuurpreventie). De enige RCT uitgevoerd 
onder patiënten met een recente heupfractuur gaf uitkomsten in diezelfde richting (Lyles , 2007).
De Nederlandse richtlijn Osteoporose en Fractuurpreventie adviseert diagnostiek te verrichten en 
alleen bij osteoporose te behandelen. Maar in Nederland komt slechts 25% van de patiënten met een 
recente heupfractuur naar een osteoporosepoli voor aanvullende diagnostiek (Eekman, 2014; 
Huntjens, 2012). 72% Van Nederlandse heupfractuurpatiënten met een gemiddelde leeftijd van 83 jaar 
voldoet bij DEXA-scan aan de criteria voor osteoporose (Stienstra, unpublished data).
In tegenstelling tot de Nederlandse richtlijn adviseren richtlijnen osteoporose uit Groot-Brittannië en de 
Verenigde Staten om ouderen van 80 jaar en ouder na heupfractuur met een geschatte 
levensverwachting van meer dan 6 maanden standaard te behandelen voor het verhoogde 
fractuurrisico middels calcium, vitamine D en een bisfosfonaat, ook indien geen DEXA-scan verkregen 
kan worden (NICE guideline 161, NOF Clinician’s Guide to Prevention and Treatment of Osteoporosis).
Aan de hand van recente literatuur en richtlijn zal een voorstander van het standpunt “DEXA-scan 
alvorens behandeling met bisfosfonaten te starten” debatteren met een voorstander van het standpunt 
“behandelen met bisfosfonaten ook zonder DEXA-scan” bij heupfractuurpatiënten. Met de deelnemers 
zal aan het begin en het einde van deze workshop aan de hand van een casus gepeild worden wat 
de opinie van geriatrisch Nederland hierin is.

Workshopleiders:  Hugo Wijnen, klinisch geriater, Rijnstate, Arnhem 
Hanna Willems, klinisch geriater, AMC, Amsterdam 
Marielle Emmelot-Vonk, klinisch geriater, UMC Utrecht

Maximum aantal deelnemers: 75

Workshop
1.06 Dialoogbijeenkomsten Vrijheid en veiligheid bij dementie
Bij dementie komen vrijheid en veiligheid vaak onder druk te staan. Naarmate de ziekte vordert, 
nemen de dilemma’s in de zorg voor mensen met dementie toe. Vaak onbedoeld met 
vrijheidsbeperking tot gevolg.
De onrustband wordt nauwelijks meer toegepast. Gelukkig. Toch zijn er nog veel andere vormen van 
vrijheidsbeperking en onvrijwillige zorg. Zowel in het verpleeghuis als thuis. Kan dat minder?
Wat als iemand dreigt te vallen of te verdwalen? Of zich niet wil (laten) verzorgen? Of de hele nacht 
onrustig is? Of dag en nacht omkeert? Zijn er dan manieren om goede zorg te verlenen én iemand 
zo veel mogelijk (bewegings)vrijheid en zelfbeschikking te laten houden? 
Vrijheid en veiligheid bij dementie kunnen worden vergroot als dilemma’s worden besproken en 
nieuwe inzichten worden gedeeld. Daarom ontwikkelden Innovatiekring Dementie, Alzheimer 
Nederland en LOC Zeggenschap in zorg samen een bijna twee uur durende dialoogbijeenkomst. Zo’n 
bijeenkomst kan eenvoudig via www.vrijheidenveiligheid.nl worden georganiseerd. Door bijvoorbeeld 
zorginstellingen, Alzheimer Cafés, gemeenten, wijkteams en cliëntenraden.
Iedereen die te maken heeft met dementie kan een bijeenkomsten bijwonen. Via filmpjes worden 
praktijkvoorbeelden en mogelijke oplossingen geschetst. Deelnemers gaan onder begeleiding van 
een gespreksleider met elkaar in gesprek. Om samen te onderzoeken wat vrijheid en veiligheid 
betekent voor mensen met dementie, mantelzorgers, naasten, verzorgenden, behandelaars, 
beleidsmakers en andere betrokkenen.
Deelnemers doen inspiratie op om mensen met dementie én goede zorg te verlenen én zo veel 
mogelijk (bewegings)vrijheid en zelfbeschikking te laten houden. 
Daarnaast kunnen de deelnemers geinsprieerd worden om zelf, binnen de eigen organisatie, een 
dialoogbijeenkomst Vrijheid en veiligheid te organiseren. 

Workshopleider: Hella van der Schoot, projectleider, Alzheimer Nederland, Amersfoort

   
Maximum aantal deelnemers: 75

1.07 & 2.07 Kennistoets klinische geriatrie
Nu naast de aios ook voor klinisch geriaters de mogelijkheid volstrekt anoniem de eigen parate kennis 
te toetsen: wat gaat goed, waar zitten witte vlekken. De individuele uitslagen met certificaat zullen 
ongeveer 2 weken na de geriatriedagen worden thuisgestuurd.
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Parallelronde 2

Symposium
2.01 Sarcopenie: de rol van voeding en beweging
Veroudering gaat gepaard met verlies van spiermassa, spierkracht en fysiek functioneren, ook wel 
sarcopenie genoemd. Sarcopenie vermindert mobiliteit, verhoogt het risico op vallen en opname in 
een verpleeghuis, en vermindert de kwaliteit van leven. Fysieke inspanning en adequate 
voedselinname, in het bijzonder de inname van eiwitten, zijn van groot belang bij het voorkomen van 
spiermassaverlies of het herstellen van spiermassa en -functie na een periode van bedrust. Ouderen 
blijken echter minder goed in staat te zijn om spieropbouw te stimuleren door eiwitinname. Dit wordt 
anabole resistentie genoemd. Recent onderzoek richt zich op het ontwikkelen van strategieën om 
spieropbouw maximaal te stimuleren, spiermassa te vergroten en spiermassaverlies tijdens ziekte of 
bedrust te voorkomen door middel van eiwitrijke voeding of eiwitsupplementen en fysieke inspanning. 
Het doel van dit symposium is het bespreken van de relevantie van fysieke activiteit en verschillende 
voedingsstrategieën in het stimuleren van spieropbouw. Hierbij wordt aan de hand van recente 
onderzoeksresultaten de vertaalslag gemaakt naar de toepassing van voedings- en 
beweeginterventies bij ouderen tijdens ziekenhuisopname en in een thuiswonende situatie.
Allereerst gaan we in op de mechanismen die bijdragen aan het verlies van spiermassa tijdens 
veroudering en tijdens korte periodes van immobilisatie en bedrust. Dit wordt aangevuld door data over 
het verlies van spiermassa en -kracht tijdens een kortdurende ziekenhuisopname. Hierbij wordt ook 
ingegaan op de effecten van verschillende voedingsinterventies op spieropbouw in ouderen. Vervolgens 
bespreken we een voedingsinterventie tijdens en na ziekenhuisopname gericht op het bevorderen van 
herstel van oudere patiënten. Ten slotte zal de uitvoerbaarheid en potentiele impact van een voeding- en 
beweeginterventie bij thuiswonende ouderen in een praktijksetting worden gepresenteerd.

Sprekers: Imre Kouw, promovendus, Universiteit Maastricht
 Joey Smeets, promovendus, Universiteit Maastricht
 Janne Beelen, promovendus, Wageningen Universiteit 
 Ellen van Dongen, jr. onderzoeker, Wageningen Universiteit

   

Symposium
2.02  Een digitaal wijkportaal ter ondersteuning van de zelfredzaamheid van kwetsbare 

groepen
Er vinden ingrijpende hervormingen in de langdurige zorg plaats. Mensen moeten steeds meer zelf 
oplossingen vinden voor hun zorg- en ondersteuningsbehoeften, waar nodig en mogelijk samen met 
hun sociale netwerk. Verpleegkundige en andere professionele hulp komt meer op afstand en deze 
moet meer en langer in de eigen leefomgeving van burgers en cliënten plaatsvinden. Technologie kan 
een ondersteunende rol spelen in de bevordering van het zelfstandig functioneren van kwetsbare 
groepen. Dat geldt bijvoorbeeld voor ICT platforms die in de vorm van een digitaal wijkportaal een 
infrastructuur bieden om mensen met elkaar en anderen te verbinden. Dergelijke platforms kunnen 
o.a. vraag en aanbod van onderlinge dienstverlening en toegang tot vrijwilligerswerk faciliteren, sociale 
activiteiten entameren (o.a. samen wandelen), alsmede de professionele zorg aan het informele 
netwerk koppelen (denk aan beeldbellen, gezamenlijk zorgdossier, etc). Er zijn inmiddels diverse ICT of 
webbased platforms beschikbaar. Meestal zijn deze gericht op één of een beperkt aantal applicaties, 
of een specifieke doelgroep (bijv. een platform voor mantelzorgers van chronisch zieken), of een 

platform om onderlinge diensten uit te wisselen (bijv. ‘wehelpen’). In enkele Limburgse steden - o.a. 
Sittard en Maastricht - zijn eerste proeven gestart met een integraal platform, ‘Cubigo’ genaamd. Dit is 
een integraal systeem dat aan alle wijkbewoners wordt aangeboden, met communicatietools, verbindingen 
naar professionele en informele diensten en allerlei comfort- en zorgapplicaties (zie www.cubigo.com). 
Het systeem kan op maat naar de behoeften van eindgebruikers ingericht worden. Daarmee ontstaan 
mogelijkheden om het platform ook vorm te geven voor specifieke doelgroepen (jongeren, ouderen, of 
mensen met een specifieke diagnose), waardoor het een ondersteuning kan vormen voor 
verpleegkundigen en andere zorg- en welzijnsprofessionals in de wijk.
In dit symposium wordt ingegaan op de beschikbare ICT platforms in Nederland, de eerste ervaringen 
met het Cubigo platform in de praktijk en de inrichting van dit platform voor een specifieke doelgroep 
(het netwerk van informele en professionele hulpverleners rond thuiswonende ouderen met dementie).

Sprekers: Erik van Rossum, bijzonder lector, Zuyd Hogeschool, Heerlen
  April Boessen, onderzoeker, Zuyd Hogeschool, Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en 

Technologie, Heerlen
  Sarah Willard, PhD-student, Zuyd Hogeschool, Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en 

Technologie, Heerlen
  Renee Verwey, senior onderzoeker, docent, Zuyd Hogeschool, Expertisecentrum voor 

Innovatieve Zorg en Technologie, Heerlen

 

Symposium
2.03  SIG Palliatieve zorg
  Een oudere besluit niet te dialyseren: einde van de behandeling, of een nieuw begin?
Een oudere besluit niet te dialyseren: einde van de behandeling, of een nieuw begin?
Chronische nierschade is een syndroom dat vaak bij ouderen voorkomt. Veel klachten en 
verschijnselen daarvan kunnen overlappen met het ‘frailty’ syndroom, of deze versterken. Daarbij 
beïnvloeden frailty en co-morbiditeit het succes van dialyse in negatieve zin, en lijken deze de 
mortaliteit bij oudere dialyserenden zelfs te versterken. Over de beste behandeling van ouderen met 
eindstadium nierfalen bestaan nog veel vragen. Zo is het nog onvoldoende bekend hoe het succes 
van dialyse bij ouderen met ernstig nierfalen van te voren te voorspellen is. Ook is het de vraag of de 
doelstellingen die bij de dialysebehandeling in het algemeen gesteld worden, ook moeten gelden 
voor ouderen. En als ouderen niet goed gedijen bij de standaard ialysebehandeling, moeten we dan 
niet zoeken naar dialysebehandelingen die beter passen bij hun levensfase? En tot slot: als ouderen 
niet gedialyseerd willen worden, wat is dan de beste manier van begeleiding? Hoe is dit voor ouderen 
op een goede manier te organiseren, inclusief het laatste, palliatieve traject?
In deze presentatie zullen deze verschillende vragen de revue passeren.

Spreker: Menno Kooistra, internist-nefroloog, Rijnstate, Arnhem
 
Wel/niet dialyseren bij de (kwetsbare) oudere met eindstadium nierinsufficiëntie?
Voor veel ouderen zal dialyse niet bijdragen aan een betere kwaliteit van leven, en mogelijk zelfs een 
negatief effect hebben, maar bij anderen is dialyse een goede behandeloptie. Het is nog onvoldoende 
bekend hoe het succes van dialyse bij ouderen met ernstig nierfalen van te voren te voorspellen is.
Het is de vraag of de doelstellingen die bij de dialysebehandeling in het algemeen gesteld worden, 
ook moeten gelden voor ouderen. Veel ‘prestatie-indicatoren’ zijn opgesteld naar aanleiding van 
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onderzoek bij jongere mensen. Moeten er niet hele andere doelen gesteld worden bij oudere 
dialyserenden, en welke dan?
 
Spreker: Sabrine Wolst, klinisch geriater i.o., Rijnstate, Arnhem

Aandacht voor de spirituele dimensie van de palliatieve patiënt. Hoe doe je dat?
“…wat ik het meeste nodig heb is een soort klankbord, omdat ik dat thuis niet heb. En qua kennissen, 
buren, collega’s zijn dat soort onderwerpen te belastend.
Dan moet je wel iemand hebben die mee kan gaan, kan meevoelen waar je bent, maar aan de 
andere kant professioneel genoeg is om een beetje afstand te kunnen bewaren.
Als mij dit niet was aangeboden had ik… in de toekomst wel een probleem gehad”.
 
Hoe kun je spiritualiteit in jouw zorgverlening vormgeven en integreren?  Het Ars moriendi model van 
prof. Carlo Leget biedt hiervoor handvatten.  In 2012 voerde ik een kwalitatief onderzoek uit onder 
palliatieve patiënten hoe of zij naar de thema’s uit dit model keken. Dit leverde belangrijke gegevens 
op voor de dagelijkse praktijk.  Aandacht voor de levensvragen van de patiënt, vragen die er toe doen, 
kan de patiënt meer rust en innerlijke ruimte geven. En als zorgverlener begrijp je de patiënt vaak beter.
 
Spreker: Jacques Voskuilen, verpleegkundig specialist Team Palliatieve Zorg, Rijnstate, Arnhem

 

Workshop
2.04 Water & zout 
De bedoeling tijdens de workshop is om de deelnemers op zeer interactieve wijze kennis te laten 
nemen van de geheimen van water en zout in ons lichaam.
Na de workshop kunnen de deelnemers een hyponatriemie duiden en veilig behandelen.

Spreker: Louis Reichert, internist-nefroloog, Rijnstate ziekenhuis, Arnhem

 
Maximum aantal deelnemers: 75

Workshop
2.05 Werkgroep wetenschap NVKG: ‘De wetenschapsagenda NVKG nader bekeken’
Tijdens de geriatriedagen 2015 is de werkgroep wetenschap NVKG opgericht. Een van de opdrachten 
die deze werkgroep heeft gekregen is de uitvoer van de wetenschapsagenda van de NVKG. Deze 
wetenschapsagenda is ontwikkeld in samenwerking met de NIV-sectie ouderengeneeskunde, 
patiëntenorganisaties en het Kennisinstituut van Medisch Specialisten. De agenda bestaat uit een top 
tien van onderwerpen binnen de ouderengeneeskunde waarvoor onderzoek dringend nodig is.
Binnen deze workshop zal uitleg gegeven worden over hoe de wetenschapsagenda tot stand 
gekomen is, wat de onderwerpen binnen de wetenschapsagenda zijn en wat voor mogelijkheden er 
zijn om deze wetenschapsvragen te beantwoorden.

Sprekers: Marielle Emmelot-Vonk, klinisch geriater, UMC Utrecht
 Diana Taekema, klinisch geriater, Rijnstate Arnhem 
 Bianca Buurman-van Es, senior onderzoeker, AMC, HVA, Amsterdam
 René Melis, senior onderzoeker Radboudumc, Nijmegen

Maximum aantal deelnemers: 75

Workshop
2.06 Samen beslissen (shared decision making) met kwetsbare ouderen
De term ‘shared decision making’, ook wel ‘gezamenlijke of gedeelde besluitvorming’ of ‘samen 
beslissen’ komt steeds vaker voor. Maar wat betekent dat eigenlijk? Het ‘gezamenlijke’ houdt in dat de 
professional vakkennis inbrengt, de patiënt kennis over zijn behoeften, voorkeuren en waarden inbrengt, 
en dat alles bij elkaar gewogen er dan een besluit wordt genomen over bijvoorbeeld een behandeling.
De uitdaging waar we als professionals in de geriatrie voor staan is hoe we dit doen met patiënten 
met complexe meervoudige problematiek, zoals kwetsbare ouderen. Want de meeste keuzehulpen 
zijn ontwikkeld voor enkelvoudige ziekten. En bij deze doelgroep is het ook heel belangrijk om de 
mantelzorgers erbij te betrekken, maar hoe doen we dat op een goede manier?
Uit onderzoek, o.a. van de NPCF (meldactie samen beslissen), blijkt dat patiënten nog maar weinig 
ervaren dat ze inhoudelijk betrokken worden bij de behandelbeslissingen. Terwijl professionals zeggen 
dat ze dit wel doen. Hoe komt het dat dit zo verschillend ervaren wordt?
In deze workshop bespreken we met elkaar hoe men de principes van shared decision making 
toepast, wanneer en met wie, waar kansen voor verbetering liggen, en welke randvoorwaarden nodig 
zijn om dit te bereiken.

Sprekers: Ruth Pel-Littel, onderzoeker, Vilans, Utrecht
 Bianca Buurman, senior onderzoeker, AMC, Amsterdam

   
Maximum aantal deelnemers: 75

2.07 Kennistoets klinische geriatrie
 Zie 1.07
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Parallelronde 3

Symposium
3.01 Afscheid Hannie van Leeuwen / Uitreiking stimuleringsprijs jonge onderzoeker

Symposium
3.02 Function Focused Care; op weg naar meer bewegen in de verpleegkundige zorg
Het in stand houden of (re)activeren van fysieke activiteiten is een belangrijke basisvoorwaarde om 
zelfstandig te kunnen blijven functioneren. Niet voor niks luidt een bekend Nederlands gezegde ‘Rust roest’. 
Veel ouderen, ongeacht of zij thuis wonen of opgenomen zijn in een ziekenhuis of verpleeghuis, bewegen 
echter te weinig. Enerzijds hangen de oorzaken samen met de ouderen zelf, zoals hun gezondheid, cognitie, 
stemming, bezorgdheid om te vallen of een gebrek aan motivatie. Anderzijds kunnen belemmerende 
factoren in het sociaal netwerk of in de fysieke woon- en leefomgeving van de oudere van invloed zijn.
Verpleegkundigen en verzorgenden kunnen een belangrijke rol spelen in het stimuleren van bewegen en 
het behoud van zelfredzaamheid door uit te gaan van wat ouderen nog kunnen en hen daar tijdens 
zorgmomenten zo veel mogelijk toe aan te moedigen. Helaas ziet de praktijk er vaak anders uit. Veel 
zorgverleners zijn geneigd om handelingen over te nemen. De hulpbehoevendheid van ouderen doet een 
appèl op de intrinsieke neiging van verpleegkundigen en verzorgenden tot het bieden van hulp. Maar dit 
bevordert de fysieke activiteit van ouderen niet. Ook onjuiste opvattingen over het nut van bewegen, 
onvoldoende training, of een hoge werklast en inadequate personeelsbezetting spelen hierbij een rol.
In de Verenigde Staten is in de afgelopen jaren ‘Function Focused Care’ (FFC) ontwikkeld. FFC beoogt de 
bestaande cultuur in de zorg, die gekenmerkt wordt door een overname van zorgtaken, te veranderen 
naar een zorgcultuur waar het stimuleren van zelfredzaamheid centraal staat. Hierbij wordt rekening 
gehouden met wat cliënten zelf willen en kunnen en wat hun sociaal netwerk hierin kan betekenen. 
Bovendien wordt rekening gehouden met bevorderende en belemmerende omgevings factoren. FFC 
wordt sinds kort ook in Nederland toegepast. Dit symposium laat zien wat de ervaringen zijn van de 
toepassing van FFC in de Nederlandse thuiszorg, ziekenhuiszorg en geriatrische revalidatiezorg.

Sprekers:  Janneke de Man-van Ginkel, onderzoeker, afd. revalidatie, Verplegingswetenschap en Sport 
UMC Utrecht

 Silke Metzelthin, onderzoeker, Universiteit Maastricht
 Carolien Verstraten, PhD-student, UMC Utrecht
 Michel Bleijlevens, onderzoeker, Universiteit Maastricht

 

Symposium
3.03 Sleuteldisciplines in de zorg aan huis moeten samenwerken
Modellen voor integrale zorg + welzijn in de wijk aan thuiswonende ouderen 
De invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning begin 2014 brengt niet alleen 
veranderingen met zich mee voor hulpvragers maar ook voor hulpverleners. Naast de trend van de 
vraag naar persoonsgerichte zorg staat nu ook het langer thuis blijven centraal. Waar voorheen 
opname in het verzorgings- of verpleeghuis met een gebundeld aanbod van zorg- en dienstverlening 
een oplossing bood voor zorgbehoevende ouderen, is dit nu minder vaak mogelijk. Zelden zal een 

discipline of een instelling alleen kunnen voldoen aan een complexe hulpvraag naar persoonsgerichte 
zorg en langer zelfstandig thuisblijven. Integrale zorg verlenen samen met andere disciplines uit het 
sociale domein, de eerste lijn en het wonen, is geboden.
Ingegaan wordt op twee modellen van samenwerking tussen disciplines: het vlindermodel, waarin 
huisarts en ouderengeneeskundige samen met de cure en de care de hulp voor zorgbehoevende 
ouderen thuis op zich nemen en het sociale wijkteam, vaak verschillend per gemeente nu wordt 
uitgewerkt, waarmee thuiswonende zorgbehoevende ouderen vroeg of laat te maken krijgen. Er 
worden een aantal uitdagingen voor de toekomst genoemd. 
Tijdens het Geron live symposium worden twee voordrachten (van 20 minuten) gehouden: Annet 
Wind en Joost van Vliet/Suzan van der Pas. Het symposium wordt afgesloten met een gesprek tussen 
inleiders en deelnemers. 
Met het symposium wordt beoogd, dat de deelnemers overtuigd raken van de noodzaak van 
domeinoverstijgende samenwerking ten behoeve van zorgvragende ouderen in de thuissituatie. 
Tevens, dat daar meer dan één model voor aangewend kan worden, mits de hulpverlening 
persoonsgericht blijft.

Sprekers:  Annet Wind, huisarts, kaderhuisarts ouderengeneeskunde/bestuurslid Laego (Landelijke 
Adviesgroep Eerstelijns Geneeskunde voor Ouderen)

  Suzan van der Pas, lector sociale innovatie en ondernemerschap, Hogeschool Leiden/ 
programmaleider Wmo-werkplaats, Den Haag/Leiden 

  Joost van Vliet, hogeschooldocent, Haagse Hogeschool/programmaleider leeromgeving 
sociale wijkzorgteams, Den Haag

 Max de Coole, gerontoloog/hoofdredacteur, Geron

   

Symposium
3.04 Samen Beter Thuis
Het doel van S@men Beter Thuis is het bieden van praktische ondersteuning aan zorgontvangers en 
hun mantelzorgers.
De zelfredzaamheid van beiden wordt ondersteund met informatieve instructiefilmpjes, tips, verdere 
verwijzing naar praktische informatie en het bemiddelen in workshops voor de mantelzorger.
Wij staan allen voor de enorme uitdaging om zolang mogelijk zelfredzaam blijven. Dat willen we ook; 
eigen regie zolang als het kan! Maar hoe doe je dat, als je gezondheid minder wordt? Je hebt immers 
geen verstand van alle hulpvragen die op je af komen.
De stichting S@men Beter Thuis ziet kansen! Kansen omdat we in deze tijd onze kennis online kunnen 
delen. Online kennisdeling in de zorg is ingezet voor de professionals in de zorg. Online kennis of 
instructie voor behoud van zelfredzaamheid van de burgers is amper vindbaar.
Wij hebben praktische hulpvragen met een klankbordgroep van mantelzorgers en zorgontvangers in 
kaart gebracht. De stichting S@men Beter Thuis wil faciliteren dat hierop goede antwoorden gaan 
komen. Zij is een dynamisch platform, tussen de praktische hulpvragen van burgers en de goede 
deelbare antwoorden van zorgprofessionals hierop.
Wij zoeken samen met de zorgprofessionals, zorgontvangers en mantelzorgers eerst naar goede 
beschikbare online informatie die hulpvragen kan beantwoorden en verwijzen elkaar daarnaar door. 
“zelfzorg in kracht door kennisoverdracht”
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Door onze werkwijze wordt het voor mensen zonder kennis van zorg niet alleen mogelijk om de 
gewenste informatie op maat en herhaald te kunnen bekijken, maar ook om hun opgedane 
ervaringsdeskundigheid te delen in het platform.
Dit is geen technologische verandering, maar een verandering in het denken over de mogelijkheden 
van het hulpproces. Deel kennis, deel waarden, en werk samen! 
Veel zorgprofessionals en gebruikers (mantelzorgers en zorgontvangers) in klankbordgroepen werken 
inmiddels aan de ontwikkeling van:
-  instructievideo’s rond praktische vragen over mobiliteit en zorg in een modulair aanbod op deze 

website (eenrichtingsverkeer);
-  een aan de website gekoppeld forum, waarin zorgvragers en mantelzorgers elkaar kunnen 

ondersteunen en adviseren over praktische zorgvragen;
-  doorverwijzing naar (aanvullende) plaatselijke trainingscursussen “tips en adviezen voor mantelzorg 

en zelfzorg thuis” ter instructie van de zorgvragers en mantelzorgers;
-  een telefonische en online (mantel)zorghelpdesk (tweerichtingsverkeer) met de mogelijkheid tot 

beeldschermcontact, ondersteund door een back-office expertteam;
-  een koppeling op de website van de online hulpvraag naar een eerstelijns professional of 

welzijnszorg (en andersom: eerstelijns professionals en informele zorg kunnen verwijzen naar de 
website) .

Spreker: Marian Fonville, voorzitter stichting S@men Beter Thuis

   

Workshop
3.05  Medicijnen bij dementie - Een interventie voor het vroegsignaleren van 

medicatiegerelateerde problemen
In Nederland zijn er ongeveer 260.000 mensen met de diagnose dementie. Door de vergrijzing zal 
het aantal mensen met dementie sterk stijgen. Van de mensen met dementie woont tweederde 
zelfstandig, vaak zijn ze alleenstaand.
Om zolang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen moet de zorg voor patiënten met dementie thuis 
verbeteren. Voorwaarde is dat de zorgverleners in de eerste lijn beter samenwerken en dat de 
thuiszorgmedewerker verder professionaliseert. Een onderdeel hiervan is dat de (thuis)zorgmedewerker 
ook de oren en ogen van de arts wordt, zodat de arts beter kan ingrijpen indien nodig. Een belangrijk 
aspect is het signaleren van gewenste en ongewenste effecten van medicatie door de (thuis)
zorgmedewerker, met name wanneer er geen eenvoudige test voor het effect van het geneesmiddel is. 
Een belangrijke groep geneesmiddelen waarvan het effect moeilijk te meten is zijn de psychofarmaca. 
Deze worden veel voorgeschreven en kennen veel bijwerkingen. Goede instelling op deze middelen 
leidt tot uitstel van opname in een verpleeghuis. Het aantal ziekenhuisopnames als gevolg van vallen 
door deze middelen neemt af en de kwaliteit van leven van mensen met dementie verbetert.
In deze workshop maakt u kennis met een interventie voor (thuis)zorgmedewerkers bestaande uit een 
draaiboek, een signaallijst, en een e-learning om vroegtijdig psychofarmaca gerelateerde problemen 
bij thuiswonende mensen met dementie te signaleren.
Uit de pilot (5 thuiszorgteams) kon worden geconcludeerd dat thuiszorgmedewerkers aangaven na 
de interventieperiode alerter zijn op bijwerkingen van dementie-gerelateerde medicatie. Deze 
verhoogde alertheid heeft in de pilot reeds geleid tot interventies door de voorschrijver van de 
medicatie. In een vervolgonderzoek zou het effect van de interventie nader kunnen worden 
onderzocht en ook kunnen worden gekeken hoe de communicatie tussen (thuis)zorgmedewerker en 

arts kan worden verbeterd. Verder kan gekeken worden of de interventie geschikt is of kan worden 
gemaakt voor verpleeghuizen.

Workshopleider: Henriëtte van der Kwaak, senior adviseur, Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik, Lopik

   
Maximum aantal deelnemers: 75

Workshop
3.06 De Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet
 En het (geheim van het) multidisciplinaire zorgplan

Sinds september 2011 is de eerste zelfstandige praktijk ouderengeneeskunde van Nederland in de 
eerste lijn gevestigd in het gezondheidscentrum in Velp. In deze praktijk werken specialisten 
ouderengeneeskunde, verpleegkundigen en een secretaresse. Samen zien zij ouderen met complexe 
problematiek in de thuissituatie in samenwerking met het lokale zorgnetwerk. De huisartsen verwijzen 
ouderen, die zij voorheen naar de geriater of psychiater verwezen of verwezen voor opname in het 
verpleeghuis, nu eerst naar de praktijk ouderengeneeskunde (verder POG). Zij zorgen voor (een nieuw) 
evenwicht, waardoor de patiënt met meer kwaliteit van leven langer thuis kan wonen tegen lagere 
kosten. Na gemiddeld vijf maanden wordt de patiëntenzorg weer overgedragen aan de huisarts.
In de workshop wordt een toelichting gegeven van de wijze waarop wij een zorgplan opstellen, 
hetgeen van een heel andere aard is dan gebruikelijk. Daarbij wil ik de zaal een patiënt laten zien 
(filmpje) en aan een ieder vragen hier een zorgplan bij op te stellen zoals zij gewoon zijn. Doorgaans 
leidt dit bij deze patiënt tot een zorgplan van meerdere pagina’s aangezien deze meneer ongeveer 
alle geriatrische syndromen heeft die we kennen. Echter, in de POGB bestaat het zorgplan van deze 
man uit 3 regels en na afsluiten is het leeg. Als u het mysterie achter deze werkwijze wilt leren 
kennen, woon dan deze workshop bij.

Workshopleider: Ester Bertholet, specialist ouderengeneeskunde, Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet

  
Maximum aantal deelnemers: 75
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Toelichting parallelprogramma vrijdag 19 februari 

Parallelronde 4

Symposium
4.01  Serious gaming, blended learning of ouderen betrekken in onderwijs; hoe maken 

we de geriatrie aantrekkelijk voor studenten?
Nog steeds kiezen maar weinig studenten voor de geriatrie; negatieve beeldvorming, de lage 
waardering voor het werken met ouderen en weinig exposure tijdens de opleiding spelen daarbij een 
rol. Binnen de opleidingen geneeskunde en verpleegkunde spelen daarin overeenkomstige 
problemen. Een belangrijke vraag voor het aantrekken van studenten is hoe je de attitude van 
studenten kan veranderen; wat werkt? In de afgelopen 2 jaar zijn veel nieuwe onderwijsprogramma’s 
ontwikkeld; online programma’s zoals serious gaming en serious soaps. In deze sessie worden een 
aantal nieuwe vormen van onderwijs getoond, die gebruikt kunnen worden in het initiele onderwijs, 
maar ook in de bij- en nascholing van artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis. 

Sprekers: Bianca Buurman, universitair hoofddocent, AMC, Amsterdam
 Marcel Olde Rikkert, professor, Radboudumc, Nijmegen
 Sophia De Rooij, professor, UMCG, Groningen
 Vera Habes, docent HBO-V, Hogeschool Utrecht

   

Symposium 
4.02  Gaat ouderen, kwetsbaarheid, preventie, informeel zorggebruik, revalidatiezorg en 

welbevinden samen? De resultaten van veelzijdig gerontologisch onderzoek in Nederland
In Nederland vindt veel onderzoek plaats naar het ouder worden en hoe de zorg voor ouderen het 
beste ingericht kan worden. Voor dit symposium zijn 4 onderzoekers van verschillende 
onderzoeksinstituten uitgenodigd om samen hun recente onderzoeksbevindingen op dit terrein te 
presenteren. De onderzoekers zijn, direct of indirect, gelieerd aan de Nederlandse Vereniging voor 
Gerontologie: Kennisnetwerk Ouder Worden en Samenleving (NVG-KNOWS). NVG-KNOWS stelt zich 
ten doel kennisontwikkeling, kennisuitwisseling en kennistoepassing te stimuleren op het terrein van 
de natuur- en sociaalwetenschappelijke aspecten van ouder worden en ouderdom. 
Het multidisciplinaire symposium staat in het teken van (kwetsbare) ouderen in onze samenleving, 
intramuraal of extramuraal verblijvend, en de zorg(initiatieven) die kunnen bijdragen aan hun 
welbevinden. In de verschillende presentaties komt het veelzijdige gerontologisch onderzoek in 
Nederland aan bod. De eerste presentatie staat in het teken van vroegopsporing bij (kwetsbare) 
ouderen. Met kwalitatieve onderzoeksmethoden is inzicht gekregen in het aanbod van initiatieven en 
de ervaringen van ouderen en professionals hiermee. In de tweede presentatie worden de resultaten 
van een cohortonderzoek naar netwerktypen en informeel zorggebruik bij twee verschillende 
cohorten van Nederlandse ouderen gedeeld. Zijn niet-familierelaties belangrijker geworden voor het 
informeel zorggebruik? In de derde presentatie over een procesevaluatie staan de ervaringen met een 
nieuw zorgpad voor de geriatrische revalidatiezorg centraal. De onderzoeksdata van zowel 
zorgverleners en patiënten, als van mantelzorgers is op verschillende manieren verzameld. De laatste 
presentatie gaat over welbevinden in het verpleeghuis. De eerste resultaten van de effectiviteit van de 
online cursus en de inzichten met betrekking tot de behoeftevervulling van medewerkers en 
bewoners worden gepresenteerd. Na afloop van de presentaties wordt het publiek uitgenodigd om 
met de sprekers van gedachten te wisselen.

Sprekers:  Rixt Zijlstra, universitair docent, Maastricht University, School for Public Health and Primary 
Care, Maastricht

  Centrum voor Voeding, Preventie en Zorg, Rijksinstituut voor Manon Lette, Volksgezondheid 
en Milieu, Bilthoven

 Bianca Suanet, universitair docent sociologie, VU, Amsterdam
 Irma Evering, PhD student, Maastricht University
  Noortje Kloos, Centre for eHealth and Well-being Research & Vakgroep Psychologie, 

Gezondheid en Technologie, Universiteit Twente, Enschede

   

Symposium
4.03  Meer zicht op beweging: inzet van bewegingsmonitoren in de poliklinische analyse 

van mobiliteitsstoornissen

Bij de mobiliteitsanalyse is het moeilijk om goed zicht te krijgen op hoeveel uw patiënten 
daadwerkelijk bewegen. Dit kan wel nagevraagd worden middels vragenlijsten, echter er is bewezen 
dat dit geen afspiegeling vormt van wat er daadwerkelijk wordt bewogen.
Binnen de mobiliteitspolikliniek van het VUmc wordt er sinds 2014 gebruik gemaakt van de inzet van 
move-monitoren om objectief te kunnen beoordelen hoeveel patiënten bewegen, en waar hun 
bewegingspatroon uit bestaat. Zijn dit met name korte laag intensieve bewegingsmomenten, of 
langere beweegmomenten? Hoe vaak staat iemand op ‘s nachts? En hoe is de verdeling tussen 
sedentair gedrag en beweging. Move-monitoren geven een duidelijke rapportage van dit 
beweeggedrag, en vervolgens wordt er gekeken hoe dit beweeggedrag het beste gestimuleerd kan 
worden. Ook wordt de move-monitor ingezet om het effect van behandelingen na drie maanden te 
kunnen beoordelen. In dit symposium zullen we een overzicht geven van de literatuur en onze eigen 
ervaringen wat betreft de voor- en nadelen van de inzet van de move-monitor. Daarnaast zal er 
worden ingegaan op wat een bewegingsmonitor allemaal kan registreren, en hoe dat ingezet kan 
worden in de analyse en behandeling van mobiliteitsstoornissen.

Sprekers:  Marijke Trappenburg, internist-ouderengeneeskunde, VUmc/Ziekenhuis Amstelland, Amsterdam
 Anna Rojer, PhD student, VUmc, Amsterdam
 Esmee Reijnierse, diëtist, VUmc, Amsterdam
 Rob Van Lummel, directeur, McRoberts, Den Haag
 Andrea Maier, hoogleraar interne geneeskunde, VUmc, Amsterdam

   

Workshop
4.04 De (s)tand des-tijds
Het onderwerp betreft: mondzorg en mondgezondheid bij ouderen. Het doel van de workshop is de 
bewustwording van goede mondzorg en mondgezondheid te vergroten bij huidige en aankomende 
zorgprofessionals. Verschillende sprekers zullen aan bod komen. Er zal een algemene presentatie 
gegeven worden over de invloed van een slechte mondgezondheid op de algemene gezondheid in het 
bijzonder bij de oudere patiënt. Daarnaast zal een wetenschappelijke presentatie over beschikbare 
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screeninginstrumenten speciaal ontwikkeld voor de niet-tandheelkundige professional gehouden 
worden welke direct toepasbaar zal zijn in de praktijk. Tijdens de workshop zullen verschillende 
activiteiten ondernomen worden welke de presentaties ondersteunen. Daarnaast zal een presentatie 
gegeven worden over het project van de Hogeschool Utrecht, gesubsidieerd bij ZonMw: ‘‘Mondzorg bij 
ouderen, bewustwording onder zorgprofessionals’’. Hierin zal naar voren komen welke scholingsmaterialen 
er beschikbaar zijn voor zorgprofessionals op het gebied van mondzorg/mondgezondheid.

Spreker: Sietske Dijkstra, docent, Hogeschool Utrecht

   
Maximum aantal deelnemers: 55

Workshop
4.05 Overdracht van medicatiegegevens: wat gaat goed en wat kan beter?
Voor optimale farmacotherapie is het van groot belang dat elke behandelaar steeds kan beschikken over 
een compleet actueel medicatie-overzicht inclusief relevante intoleranties en contra-indicaties. Op dit 
moment is dit vaak niet het geval. (Nederlandse) Studies tonen aan dat 60-80% van de medicatielijsten 
minimaal één medicatiefout bevat. Deze vermijdbare fouten kunnen potentieel schadelijke gevolgen 
hebben voor de patiënt. Er zijn vele (lokale/regionale/landelijke) initiatieven om de informatieoverdracht 
te verbeteren, doch goede (elektronische) uitwisseling komt maar langzaam tot stand.
We zullen op een interactieve manier met de deelnemers bespreken wat de huidige stand van zaken 
is in de verschillende ziekenhuizen (en in de eerste lijn). We zullen kort de regelgeving en richtlijnen 
op dit gebied bespreken en literatuur presenteren over dit thema. Daarnaast zullen we aan de hand 
van enkele patiëntencasus een aantal knelpunten voor het voetlicht brengen. Tot slot willen we met 
hulp van de deelnemers komen tot 1) verbeteracties die direct in de eigen praktijk toe te passen zijn, 
en 2) tot plannen (met draagvlak) voor de langere termijn.

Workshopleider: Carolien van der Linden, klinisch geriater, Catharina Ziekenhuis, Eindhoven

 
Maximum aantal deelnemers: 75

Workshop
4.06 Naar een landelijke richtlijn pre operatieve screening ouderen in het ziekenhuis?
Pre operatieve screening van ouderen van de medewerkers van de geriatrie krijgt in steeds meer 
ziekenhuizen een duidelijke plaats in de pre operatieve zorg. De organisatie van deze pre operatieve 
zorg verschilt in de diverse ziekenhuizen. Zo zijn er verschillende criteria, verschillende 
patiëntengroepen, verschillende professionals en verloopt de peri en postoperatieve controle op een 
eigen wijze.
Uiteraard is er formeel en informeel veel uitwisseling over de pre operatieve screening. Het bijzondere
van deze workshop is dat we nu tijdens de geriatriedagen het mogelijk maken dat ook anderen
discussiëren over de (toekomst van) de screeningspoli voor ouderen. Het bijzondere van de workshop
is o.i dat deze wordt voorbereid door medewerkers van verschillende ziekenhuizen. Daarbij is het een
onderwerp waar medewerkers van afdelingen geriatrie ideeën kunnen opdoen voor hun eigen pre
operatieve poli. Het is dus geen kant en klaar product, dus juist een onderwerp om de ´dag na de
geriatriedagen´ verder mee aan de slag te gaan
De 3 leerdoelen

-  Deelnemers krijgen een beeld, middels een gehouden benchmark, hoe de pre operatieve 
screeningspoli is georganiseerd en welke verschillende criteria er worden gehanteerd voor het 
uitnodigen voor de pre operatieve screening ouderen in de ziekenhuizen in Nederland

-  Deelnemers krijgen een beeld van ervaringen van patiënten en hun ervaren meerwaarde van de 
pre operatieve screening voor ouderen.

-  Deelnemers krijgen een (toekomst) beeld hoe de pre operatieve screening voor ouderen er in de 
toekomst uit kan gaan zien en de discussie of het mogelijk is te komen tot een landelijke richtlijn 
pre operatieve screening ouderen.

Spreker: Marcel Weterman, verpleegkundig specialist, UMC Utrecht

  
Maximum aantal deelnemers: 75

Parallelronde 5

Symposium
5.01 Update valpreventie
Vanwege het veelvuldig voorkomen en vanwege de grote persoonlijke en maatschappelijke 
consequenties van valincidenten bij ouderen is het (door-)ontwikkelen van effectieve valpreventie van 
zeer groot belang. Hoewel er veel onderzoek wordt verricht naar valpreventie, zijn de gerapporteerde 
effecten sterk wisselend, mede door methodologische problemen inherent aan de doelgroep. Tijdens 
het symposium zal allereerst ingegaan worden de effectiviteit van mogelijke interventies in de context 
van het Nederlandse gezondheidssysteem. Ook zal gesproken worden over het belang en nut van 
screening in de ziekenhuissetting en zullen handvaten gegeven worden ten aanzien van 
implementatie. Daarnaast zal voor een relatief onderbelichte risicofactorgroep -cardiovasculaire 
valrisicofactoren- de bewijsvoering en de mogelijke interventies op een rij gezet worden.

   

Symposium
5.02 Mantelzorgers van mensen met dementie
Zorgen voor iemand met dementie is zwaar. Hoewel partners en kinderen vaak vanzelfsprekend de 
mantelzorgerrol op zich nemen, is dat vaak niet zonder gevolgen voor henzelf. De top 3 van ervaren 
problemen van mantelzorgers bestaat uit: omgaan met gedragsproblemen, angst voor opname en 
afname van het eigen sociale netwerk (Peters et al., 2010). Interventies voor mantelzorgers worden 
gewaardeerd, maar zijn grotendeels ineffectief wat betreft b.v. het verminderen van hun depressieve 
symptomen. Verklaringen kunnen zijn dat interventies cliënt en mantelzorger van elkaar scheiden, niet 
geïndividualiseerd zijn of simpelweg de belasting vergroten door de gevraagde tijdinvestering.
In ons symposium maken we allereerst inzichtelijk welke problemen mantelzorgers zelf ervaren in de 
omgang met hun familielid met dementie. Vervolgens laten we aan de hand van een literatuurstudie zien 
welke interventies voor handen zijn voor de persoon met dementie en de mantelzorger alsmede de 
effectiviteit van deze interventies. Als laatste worden twee bewezen effectieve interventies geïntroduceerd.
Doel van dit symposium is om professionals inzicht te geven in de problematiek van de interactie 
tussen mantelzorgers en hun familielid met dementie. Tevens dragen we mogelijke oplossingen aan. 
Aan het einde van het symposium is er kort tijd voor de deelnemers om te discussiëren over de 
inbedding van de aangereikte informatie in hun dagelijkse praktijk.
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Sprekers: Eva van der Ploeg, assistent professor
 Jeanet Blom, associate professor
 Annemarie Rausch, psycholoog
 Betty Birkenhäger 
 Argos Zorggroep, Schiedam

   

Symposium
5.03 Optimale zorg voor kwetsbare ouderen in transitie
Achtergrond: In Zeeland staat de ouderenzorg onder druk door de vergrijzing met bijbehorende 
complexe zorgvraag, in combinatie met de specifieke eilanden-setting. De Stichting Ketenzorg Midden- 
en Noord Zeeland (SKMNZ) heeft de multidisciplinaire Transmurale Ouderenzorg Zeeland (TOZ)-
methodiek ontwikkeld. Deze methodiek ondersteunt zorgprofessionals in de ketenzorg voor kwetsbare 
ouderen (thuis en ziekenhuis) om vermijdbaar functieverlies te reduceren. Het voorgenomen onderzoek 
richt zich op de optimalisering van de implementatie van twee kernelementen van de methodiek: 
vroegtijdige identificatie van kwetsbare ouderen het multidisciplinair overleg (MDO).
De opgedane praktijkkennis wordt ingebracht in vijf opleidingen van de hogescholen Zeeland en Rotterdam.
Doelstelling: De ambitie is om de ketenzorg voor Zeeuwse kwetsbare ouderen te optimaliseren. Het 
project richt zich op de fidelity van de TOZ-methodiek, toegespitst op de vroegtijdige identificatie van 
kwetsbare ouderen en de uitvoering van het MDO (thuis en ziekenhuis). Op grond van de opgedane 
praktijkkennis worden vijf opleidingen van de hogescholen op deze punten verbeterd.
Methode: Door middel van actieonderzoek met mixed methods voor dataverzameling wordt inzicht 
verkregen in de mate waarin de twee kernelementen van de TOZ-methodiek (1) vroegtijdige 
identificatie van kwetsbare ouderen en het MDO worden uitgevoerd conform het protocol. De 
benadering is cyclisch. De baseline-bevindingen worden direct teruggekoppeld naar zowel 
zorgprofessionals (focusgroepen) als docenten (projectgroepen), zodat zij op basis hiervan SMART-
verbeteracties kunnen ontwikkelen. Zij worden hierbij ondersteund door ervaren adviseurs en krijgen 
toegesneden (bij)scholing aangeboden. De resultaten hiervan worden gemeten in de zorgpraktijk, het 
zorgonderwijs en op patiënt-mantelzorgerniveau.
Beoogde resultaten: Het beoogde resultaat is > 80% fidelity van de uitvoering van de TOZ-methodiek 
op genoemde twee kernpunten en vijf ‘ouderen proof’ opleidingen. Op grond hiervan worden 
positieve resultaten verwacht op het functioneren en de kwaliteit van leven van patiënt-mantelzorger.

Sprekers: Annemarie de Vos, onderzoeker, Hogeschool Rotterdam
 Ton Bakker, lector, Hogeschool Rotterdam
 Marieke van Werkhoven, directeur, Stichting Ketenzorg Midden en Noord Zeeland, Vlissingen
 Corine van Maar, senior adviseur, Vilans, Utrecht

   

Workshop
5.04 Kennismaken met RAI
In de zorg voor kwetsbare ouderen wordt steeds meer de nadruk gelegd op een pro actieve 
benadering startend met het in kaart brengen van de mogelijkheden en beperkingen van ouderen. Dit 
is geïnspireerd door het chronisch zorgmodel van Wagner en Bodenheimer en laat ook in Nederland 
gunstige effecten zien op behoud van zelfredzaamheid Dit geldt zowel voor kwetsbare mensen 

binnen het domein van de huisarts, de thuiszorg als de langdurige zorg, tenminste, als er gebruik 
wordt gemaakt van een goed instrument dat kwalitatief hoogstaande beslisondersteuning biedt.
In een serie wetenschappelijk studies hebben we ervaring opgedaan met het werken met een zo’n 
goed assessment instrument, het RAI. RAI staat voor Resident Assessment Instrument. Met dit instrument 
breng je gezondheids- en welzijnsaspecten van kwetsbare burgers in kaart. Zo kan het instrument naast 
acute zorg, thuiszorg, langdurige zorg, palliatieve zorg en zorg voor mensen met een verstandelijke 
handicap, ook worden ingezet bij de zorg voor jeugd en gezin en de geestelijke gezondheidszorg.
RAI instrumenten zijn uitgebreid getest bij grote groepen patiënten in ruim dertig landen en worden 
regelmatig geupdate (www.interrai.org). Door unieke algoritmes levert het instrument direct inzicht in 
de aandachtsgebieden waarmee je in gesprek met de cliënt een zorgplan op maat op kan stellen 
(www.nedrai.org). In ons eigen onderzoek bleek het gebruik van RAI door verzorgenden in 
verzorgingshuizen een indrukwekkende verbetering van dertien van de vierentwintig indicatoren voor 
kwaliteit van zorg op te leveren (Boorsma, 2011). Ook bij kwetsbare ouderen thuis leverde toepassing 
van RAI door de POH ouderen beter behoud van zelfredzaamheid op (van Hout 2015). RAI biedt ook 
ondersteuning bij het schatten van een tijdsindicatie persoonlijke verzorging en wijkverpleging.
In de workshop worden korte lezingen afgewisseld met het uitvoeren van een RAI beoordeling op tablets.

Workshopleiders:  Hein van Hout, psycholoog 
Marijke Boorsma, huisarts, SO,  
VUmc, Amsterdam

Maximum aantal deelnemers: 35

Workshop
5.05 Urine incontinentie bij ouderen: wat kan en wat moet niet
In deze workshop worden de mogelijkheden besproken van diagnostiek en behandeling van urine 
incontinentie bij ouderen. Vaak is het met beperkt onderzoek mogelijk een eerste behandelplan op te 
stellen. Soms is het onwenselijk om urine incontinentie te behandelen, maar soms wordt een 
wenselijke behandeling aan de patient onthouden vanwege gebrek aan kennis.
Het doel van de workshop:
1. Inzicht geven in de verschillen de vormen van urine incontinentie. 
2. Inzicht geven in de verschillende onderzoeksmethoden bij urine incontinentie. 
3. Uitleg en mogelijkheden bespreken van de verschillende behandelmethoden. 

Worksopleider: Evert Koldewijn, uroloog, Catherina Ziekenhuis, Eindhoven

 
Maximum aantal deelnemers: 75
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Workshop
5.06 Aansluiten op complex gedrag
Voor cliënten met dementie die gedragsproblematiek vertonen is opname in een verpleeghuis niet 
eenvoudig. Zorggroep Elde heeft een tijdelijk verblijfsafdeling, waar deze cliënten multidisciplinair 
intensieve begeleiding en behandeling krijgen, zonder direct medicatie in te zetten. In het contact 
tussen medewerker en cliënt mag het gedrag van de cliënt er zijn en sluit de medewerker daarop 
aan. Essentie is dat de medewerker zichzelf als instrument inzet in het contact met de cliënt. Aan de 
hand van casuïstiek en filmmateriaal krijg je zelf tools hoe om te gaan met het soms onbegrepen 
gedrag van je cliënten.

Sprekers: Barbara Wijnand, hoofd verpleging PG
 Irene Verhage, psycholoog,  
 Zorggroep Elde, Boxtel

   
Maximum aantal deelnemers: 75

Symposium
6.01  Transkatheter aortaklep vervanging (TAVI): de nieuwe stap in behandeling van 

aortaklepstenose bij (kwetsbare) ouderen
Aortaklepstenose is een veel voorkomende hartaandoening bij volwassenen, waarvan de prevalentie 
stijgt met de leeftijd. Een operatieve aortaklepvervanging was tot voor kort de meest aangewezen 
behandeling voor aortaklepstenose. Echter, 30-40 % van de patiënten met symptomatische 
aortaklepstenose werd niet verwezen voor operatief ingrijpen vanwege de hoge leeftijd, 
voorgeschiedenis of co-morbiditeit. Om deze redenen werd de transkatheter aortaklepvervanging 
ontwikkeld. De afdeling interventiecardiologie van het Erasmus MC heeft in 2005 aan het begin gestaan 
van deze innovatieve behandeling. In 2013 is een hechte samenwerking gestart met de afdeling 
Klinische Geriatrie om de kwetsbare patiëntengroep die voor deze behandeling in aanmerking komt 
beter in kaart te brengen, om zo de zorg rondom de interventie te verbeteren. Sinds 2013 worden 
patiënten in onderzoeksverband gezien pre-, peri- en postinterventie; het TAVI Care&Cure programma. 
Het doel van dit symposium is om een overzicht te geven over TAVI en de uitkomsten van tien jaar TAVI 
in het Erasmus MC en de uitkomsten van research vanuit de samenwerking met de afdeling Klinische 
Geriatrie. We bespreken de patiënten kenmerken en de rol van de geriater in de selectie van patiënten 
die in aanmerking komen voor TAVI. Tevens zal de procedure zelf besproken worden alsmede de 
belangrijkste periprocedurele complicaties. Daarnaast zullen de uitkomsten van de data omtrent kwaliteit 
van leven pre- en post TAVI besproken worden. Als laatste belichten wij de functionele en cognitieve 
uitkomsten na TAVI, met bespreken van de data vanuit de TAVI Care&Cure studie.

Sprekers: Jeannette Goudzwaard, AIOS
 Francesco Mattace Raso, klinisch geriater
 Marjo de Ronde-Tillmans, coördinator
 Erasmus MC, Rotterdam

Symposium
6.02  Familieparticipatie en delierunit Twee voorbeelden om delierpreventie en 

delierzorg te verbeteren 
Het veiligheidsmanagementprogramma (VMS) kwetsbare ouderen richt zich op het vermijden van 
onbedoelde schade (bijvoorbeeld een delier) bij oudere patiënten opgenomen in het ziekenhuis. 
Delierscreening en preventie zijn onderdeel van dit programma. Door een vroegtijdige herkenning van 
het risico op een delier is het mogelijk tijdig (preventieve) interventies in te zetten. Uit onderzoek in het 
Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) blijkt dat het inzetten van (preventieve) interventies kan 
en moet worden verbeterd. Uit dossieronderzoek (N=50) blijkt dat familieparticipatie bij 4% wordt 
ingezet. Bij interviews met familieleden van patiënten met een delierrisico (N=10) blijkt het delierrisico 
met 30% besproken (Waal, 2015). Familieparticipatie heeft een belangrijke rol in het verbeteren van de 
inzet van interventies bij patiënten met een verhoogd delierrisico. Binnen het UMCU is een evidence 
based en practice based protocol familieparticipatie ontwikkeld wat toepasbaar is op alle klinische 
afdelingen waar ouderen worden opgenomen. Het protocol biedt verpleegkundigen en betrokken 
behandelaars kennis en handvatten om familieparticipatie doelmatig en effectief toe te passen.
Met als doel de oudere patiënt met een delier optimale zorg te verlenen, is in 2015 een Delierunit in 
gebruik genomen op de afdeling Geriatrie. Na een pilotperiode is een zorgpad Delierunit ontwikkeld. 
In dit zorgpad wordt onder andere beschreven welke inclusie en exclusiecriteria er worden 
gehanteerd, welke verantwoordelijkheden de verschillende behandelaars hebben en interventies die 
kunnen worden ingezet. Belangrijke thema’s zoals samenwerking tussen verpleegkundigen en familie, 
educatie en de rol van het consultteam geriatrie bij het inzetten van familieparticipatie en de inhoud, 
functie en meerwaarde van een delierunit worden besproken tijdens dit symposium.

Sprekers: Jolanda Peijster-de Waal, verpleegkundig specialist
 Manon Steketee, senior verpleegkundige
 UMC Utrecht

   

Workshop
6.03  Nierfunctie op oudere leeftijd
In deze workshop wordt u op zeer interactieve wijze geleerd hoe de nierfunctie te berekenen en de
problemen te herkennen bij toenemende nierinsufficientie. Dit aan de hand van de functie bij gezonde
nieren. Verder de verschillende stadia van nierinsufficientie, oorzaken en de behandeling ervan.

Workshopleider: Louis Reichert, internist-nefroloog, Rijnstate ziekenhuis, Arnhem

 

Workshop
6.04 Onderzoeken en valideren van de ‘beweging’ door en met Robot Rose
De Meerwaarde van robotica in de zorg is getoetst met behulp van twee modellen:
1.  Het ‘robot algemeen dagelijks levensverrichtingen model’ kent de onderdelen, de cliënt, de robot 

en de adl.
2.  De meerwaarde, is de kwaliteitsverhoging, 4 waardes zijnde; Onafhankelijkheid, Beweging, Sociaal 

contact en Toezicht en verbondenheid aan het leven van de cliënt en een besparing op de kosten 
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van menselijke arbeid.
Methode: De meerwaarde is onderzocht in participerende kwalitatief- actie-onderzoek met semi- 
gestructureerde diepte-interviews gehouden in een testomgeving om de service robot te 
implementeren. Aan de 27 testbijeenkomsten namen 24 zorgvragers (lichamelijke gehandicapten en 
ouderen) en 13 zorgmedewerkers deel. 
Resultaten: De waarde ‘beweging’ kon niet getest worden, wel getoetst. Ondanks dat zorgvragers het 
zich goed kunnen voorstellen, verbinden wij er geen positieve scores aan omdat de Robot niet 
voldeed aan de testcriteria.
Conclusie: de waarde ‘beweging’ wordt als een positieve waarde gezien voor het dagelijks leven. 
Echter de zorgvrager kijkt niet naar beweging als een positieve effect op de lichamelijke gezondheid , 
maar ziet het veeleer als een positief effect op onafhankelijk zijn van de zorgmedewerker.
In de workshop willen wij: 
1.  Toelichting op het gedane onderzoek
2.  Onderzoeken hoe en wat er aangepast moet worden aan de Robot voor het bewegen van de 

ouder, die thuis woont. 
3.  Demonstratie en oefenen van en met de robot

Workshopleiders:  Erica van de Veerdonk, sociaal gerontoloog/verpleegkundige, Care Domain Expert 
Promovendus Healthcare Robotics, Universiteit Tilburg 
Roel van der Klauw, mechanical engineer human movement sciences ’13, VU 
Amsterdam, Master Biomedical Engineering ’13-now, Delft University of Technology 
Biomechatronics Research, development of human-machine interface SACRO, 
Heemskerk Innovative Technology 
Guido van der Hart, mechanical engineer, Delft University of Technology, Mechanical 
design, Haptic interfaces, Man-machine interfaces, Heemskerk Innovative Technology 
Jeroen Wildenbeest, mechanical engineering, Human factor experiments, Dexterous 
manipulation, Virtual reality simulations Heemskerk Innovative Technology

   
Maximum aantal inschrijvingen: 35

Workshop
6.05 Ouderenmishandeling zichtbaar maken binnen het ziekenhuis
Het screenen en signaleren van kindermishandeling is voor ziekenhuizen landelijk al jaren een 
verplichting en een feit. De meeste ziekenhuizen hebben daar goede screenings instrumenten voor en 
artsen hebben kennis genomen van de “wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling”die 
sinds 1 juli 2013 van kracht is. Ook maatschappelijk gezien heeft het signaleren van 
kindermishandeling de aandacht
Het screenen van ouderenmishandeling door gezondheidsmedewerkers loopt hierbij jaren achter, ook 
binnen het algemeen ziekenhuis. In Nederland hebben nog weinig ziekenhuizen ervaring met het 
structureel screenen en bespreekbaar maken van ouderenmishandeling en huiselijk geweld, ondanks 
een wettelijke verplichting hiertoe.
Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) heeft analoog aan kindermishandeling een aandachtsfunctionaris 
ouderenmishandeling en huiselijk geweld aangesteld, die als een pionier in januari 2015 is gestart. De 
werkzaamheden van deze aandachtsfunctionaris zijn onderdeel van het speerpunt ouderen van het 
JBZ. Naast het opstellen van een protocol is gestart met het structureel screenen op 
ouderenmishandeling op de Spoed Eisende Hulp, middels het screeningsinstrument SPUTOVAMO, is 
een maandelijkse casuïstiekbespreking gestart , waarin deze ouderen worden besproken. Het 

standaard screenen op diverse locaties van het ziekenhuis, de scholing aan de JBZ hulpverleners en 
de casuïstiek bespreking start gezamenlijk een proces van bewustwording op waardoor het mogelijk 
wordt om deze problematiek eerder te herkennen en verdere schade te voorkomen.
Een algemeen ziekenhuis is onlosmakelijk verbonden met zijn adherentie gebied. Ook op het gebied 
van ouderenmishandeling en huiselijk geweld. Daarom is het JBZ een tevens intensieve samenwerking 
gestart met Veilig Thuis en met de casemanagers dementie, onderdeel van de ketenzorg dementie.
Boven geschetste pionierstocht zal op een interactieve wijze aan de deelnemers worden 
voorgehouden, waarbij er voldoende tijd en achtergronden geboden zullen worden om op 
belangrijke kantelpunten van deze tocht met elkaar van gedachten te wisselen. Het na de workshop 
beschikbaar gestelde voorbeeldprotocol kan na deze workshop door de deelnemers gemotiveerd 
aangepast worden aan wisselende omstandigheden in zijn eigen ziekenhuis.
Na het volgen van deze workshop kan de deelnemer:
-  een voorbeeld protocol ouderenmishandeling en huiselijk geweld in het algemeen ziekenhuis begrijpen.
- keuzes gemaakt in dit protocol beargumenteren.
-  gemotiveerd wijzigingen aanbrengen in dit protocol, geënt op de eigen omstandigheden van zijn 

ziekenhuis.

Workshopleiders:  Paul Dautzenberg, klinisch geriater, Jeroen Bosch Ziekenhuis, ‘s-Hertogenbosch 
Jessica Vrolijk, aandachtsfunctionaris ouderenmishandeling en huiselijk geweld 
Jeroen Bosch Ziekenhuis, ‘s-Hertogenbosch

Doelgroep: alle

   
Maximum aantal inschrijvingen: 45

Workshop
6.06 Ondervoeding bij de geriatrische patiënt: na de richtlijn, de disseminatie
Na het volgen van deze workshop 
- kent u de NVKG -indicatoren voor ondervoeding bij de geriatrische patiënt
-  kunt u aan de slag om de dagelijkse patiëntenzorg zo in richten dat u aan de kwaliteitseisen 

ondervoeding wordt voldaan.
Een richtlijn is geslaagd als de inhoud in de dagelijkse praktijk wordt gebruikt. De richtlijn 
ondervoeding bij de geriatrische patiënt verscheen najaar 2013 en werd tijdens de geriatriedagen 
2014 tijdens de ALV vastgesteld. Twee jaar later is het zinvol om de balans op te maken. Hoe wordt er 
door ons op de verschillende indicatoren gescoord? Wat gaat goed? Wat kan beter?
Als u zich voor de workshop heeft opgegeven wordt gevraagd om 1 maand van te voren uw 
uitkomst op deze indicatoren met mij te delen. Afhankelijk van de resultaten van de groep wordt op 
‘probleem’indicatoren ingezoomd. Met elkaar zullen we onderzoeken welke barrières u ervaart in de 
implementatie van het desbetreffende deel van de richtlijn. 
Ik zal er voor zorgen dat we over best practices beschikken: hoe hebben anderen het gedaan? Wat 
zijn succesfactoren? Hoe zijn zij met de barrières om gegaan?

Spreker: Dieneke van Asselt, klinisch geriater, Radboudumc, Nijmegen

  
Maximum aantal inschrijvingen: 45




