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VAN HET BESTUUR

Beste NVG-KNOWS leden
Hopelijk gaat het goed met jullie. Corona en de coronamaatregelen nemen nog altijd een grote plaats in onze levens
en onze samenleving in. Dat beïnvloedt ons dagelijks leven, ons werk, en ook onze vereniging. Ontmoeting is altijd de
kracht geweest van NVG-KNOWS. Dat hebben we dit jaar helaas enkel online kunnen realiseren. We hopen dat 2021
ons meer gelegenheid zal bieden om elkaar te ontmoeten, kennis te kunnen delen en samen het kennisnetwerk NVGKNOWS te vormen.
Ik begin graag met goed nieuws. Het bestuur van NVG-KNOWS had nog een vacature open staan. Hiervoor heeft
Geraldine Visser zich gemeld. Met heel veel plezier willen wij haar per 2021 laten toetreden tot het bestuur. Later in
deze nieuwsbrief zal zij zich voorstellen. Nieuwe bestuursleden worden officieel volgens onze statuten in de algemene
ledenvergadering benoemd. Daar willen we echter niet op wachten en graag laten we daarom Geraldine, ook met uw
goedkeuren, alvast van start gaan in haar bestuursrol. Minder goed nieuws op persoonlijk vlak vanuit het bestuur is dat
Ruud Kempen, de voorzitter van de vereniging nog altijd afwezig is vanwege langdurige ziekte. Daar staan wij als
bestuur en vereniging regelmatig bij stil. Het houdt ons bezig. Wij wensen hem en de mensen om hem heen het
allerbeste toe.
De afgelopen periode heeft NVG-KNOWS ingezet op onlinebijeenkomsten. Dit najaar heeft NVG-KNOWS twee webinars
georganiseerd, één of over wonen en woonvormen en één over de WHO ‘decade of healthy ageing’. Dat doen we als
vereniging niet alleen. We danken de sprekers, de leden van onze werkgroep communicatie en de opleidingen en
onderzoekers waarmee we hierin samen hebben mogen werken. In 2021 hopen we elkaar weer vaker fysiek te kunnen
treffen. Dat begint hopelijk bij de studiedag in het voorjaar. Zie de ‘save the date’ voor deze bijeenkomst verderop in
deze nieuwsbrief. Normaliter zou in 2021 het 16de Nationaal Gerontologiecongres plaatsvinden. Het financieel risico in
verband met coronabeperkingen acht het bestuur echter te groot om dit evenement te organiseren. In plaats daarvan
organiseren we een alternatieve bijeenkomst met een aantal sprekers en de gelegenheid om elkaar in persoon te
treffen, een soort ‘lightversie’ van het congres. Meer nieuws hierover begin 2021. De organisatie is hier druk mee bezig.
Als bestuur zien wij hier alvast enorm naar uit.
Het netwerk NVG-KNOWS stelt ons in staat kennis uit te wisselen en goede, inhoudelijke (online) bijeenkomsten te
organiseren. Dat doen we samen. Zoals iedere vereniging is NVG-KNOWS afhankelijk van de inzet van haar leden. Het
is goed om daar bij stil te staan en namens het bestuur onze dank uit te spreken aan onze actieve leden. Samen werken,
elkaar opzoeken en van elkaar leren. Dat maakt ons NVG-KNOWS. Dat willen wij graag met meer mensen delen. Het is
onze ambitie de vereniging te laten groeien. Via deze weg vragen wij onze leden hierover mee te denken. Heb jij een
idee hoe NVG-KNOWS meer leden kan bereiken? Laat het ons weten. Ken je iemand die bij ons kennisnetwerk aan
moet sluiten? Attendeer deze persoon op de mogelijkheden om lid te worden.
In deze nieuwsbrief leest u onder andere over de aankomende studiedag
in 2021, de nieuwe editie van Geron en het werk van enkele leden van
onze vereniging. Heeft u vragen aan het bestuur? Neemt u dan gerust
contact met ons op.

Bestuur NVG-KNOWS
Prof. Dr. Ruud Kempen (voorzitter)

Met vriendelijke groet namens het NVG-KNOWS bestuur,

Dr. Ir. Simone de Bruin (secretaris)

Eric Schoenmakers

Dr. Susan Picavet (penningmeester)
Dr. Eric Schoenmakers (bestuurslid)
Dr. Silke Metzelthin (bestuurslid)
Dr. Annerieke Stoop (bestuurslid)
Dr. Geraldine Visser (bestuurslid)
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NIEUWS & ACTUALITEITEN
NVG-KNOWS Bestuurslid stelt zich voor
Beste leden van de NVG-KNOWS, Zoals u weet is onze vereniging op zoek
naar versterking voor het bestuur. Geraldine Visser heeft op deze functie
gesolliciteerd en zal zich hieronder kort aan u voorstellen. Als bestuur van
de NVG-KNOWS zijn we erg blij met de sollicitatie van Geraldine. Indien
u bezwaar hebt tegen de benoeming van Geraldine als nieuw bestuurslid
willen u vragen om dat uiterlijk 27 januari 2021 via nvg@solcon.nl aan
ons door te geven.
“Ik ben Geraldine Visser, 45 jaar en woonachtig in Utrecht. Ik werk op
Hogeschool Windesheim in Zwolle. Daar ben ik docent voor de Bacheloropleiding Toegepaste Gerontologie, onderzoeker voor het project Sociale
Robots bij thuiswonende mensen met dementie, docent-ontwikkelaar bij
de multidisciplinaire minor ‘Goed Leven met Dementie’ en de Post HBO
Expert Langer Thuis Wonen. Na mijn master Sociale Gerontologie heb ik
bij LASA onderzoek gedaan naar mantelzorg in de palliatief terminale fase.
Daarna heb ik als adviseur-onderzoeker gewerkt bij het Nederlands
Instituut voor Zorg en Welzijn, het Expertisecentrum Mantelzorg en later
Vilans, het kenniscentrum voor langdurende zorg. Mijn ambitie binnen
NVG-KNOWS is om mooie (innovatieve) verbindingen te leggen tussen
onderzoek en onderwijs op zowel Mbo, Hbo als WO-niveau om de actuele
stand van zaken van onderzoek zo breed mogelijk te delen en daarmee bij
te dragen aan een hoog kennisniveau van gerontologische professionals.”

Heeft u een bijdrage voor de nieuwsbrief?
Dan kunt u deze sturen naar:
nieuwsbrief_nvg-knows@solcon.nl.

Over Ons
De Nederlandse Vereniging voor
Gerontologie: Kennisnetwerk Ouder
Worden en Samenleving (NVGKNOWS)
stimuleert
de
kennisontwikkeling, -verspreiding en
-toepassing van de gerontologie, de
leer van de veroudering en het ouder
worden, en bevordert de verbinding
tussen
professionals
in
de
gerontologie:
wetenschappelijk
onderzoekers en de professionals in
de praktijk vanuit verschillende
disciplines. Door te werken aan
kennis en samenwerking leveren we
een bijdrage aan het verbeteren van
de kwaliteit van leven tijdens het
ouder worden.

Save the date: Online Geriatriedag 2021
Op 11 februari vindt de Geriatriedag 2021 plaats. Filosoof Daan Roovers,
uitgeroepen tot Denker des Vaderlands, zal vertellen over de wereld na
COVID-19, en voedings- en gezondheidsdeskundige Sanne Boesveldt van
Wageningen Universiteit bespreekt het belang van ruiken en proeven van
eetgedrag. Tevens organiseert NVG-KNOWS 3 sessies:
- “Meer eenzaamheid door COVID-19? Ervaringen van eenzaamheid onder
thuiswonende ouderen en verpleegtehuisbewoners in een pandemie”, door
Theo van Tilburg, Evi Kremers, en Annerieke Stoop;
- “Intens gelukkig dat ze weer bezoek mocht ontvangen”. Monitor van de
verruiming van de corona-bezoekregeling in verpleeghuizen door Hilde
Verbeek, Debby Gerritsen, en Melissa Bettink;
- “Technologie/ installatietechniek en vrije marktwerking zorgt in
verpleeghuizen voor problemen. Het ontbreekt aan goede ventilatie en een
adequaat binnenklimaat. Hoe groot is de invloed van luchtverversing op
besmettingsrisico’s?” door Atze Boerstra, Henk Neep, en Jan Meerpoel.

De dag wordt afgesloten met een plenaire paneldiscussie over zinnige zorg
in de laatste levensfase, ingestoken vanuit een multidisciplinair
perspectief. Geïnteresseerd? U kunt zich hier inschrijven!

Save the date:
KNOWS
ALV
studiemiddag

NVGen

Op vrijdag 28 mei 2021 zal in
combinatie met de Algemene
Ledenvergadering de jaarlijkse NVGKNOWS studiemiddag plaatsvinden.
Het thema van de middag is
“Leefomgeving en gezondheid van
ouderen”. Drie sprekers zullen vanuit
verschillende perspectieven op deze
thema’s reflecteren. De middag
wordt afgesloten met de vijfde Prof.
Dr. D.L. Knooklezing. De sprekers
zullen de volgende Nieuwsbrief
bekend worden gemaakt. We kijken
ernaar uit om je te verwelkomen bij
onze studiemiddag, dus zet de datum
alvast in je agenda!
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TGG & Gerõn
Save the date: Online Seminar Series NVG-KNOWS
Graag nodigen we u uit voor een nieuwe online seminar van NVG-KNOWS. Het
thema is ‘ouder worden in een veranderende samenleving’. Tijdens dit seminar
staan twee veranderingen in de samenleving centraal, namelijk ‘corona’ en
‘diversiteit’ met een link naar sociaaleconomische gezondheidsverschillen.
Datum: Vrijdag 26 februari 2021 | Tijd: 12-13 uur | Zoom link | Meeting ID: 978 5198 1706, password: 845874.
Programma:
1e spreker: Crétien van Campen, onderzoeker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau | Titel: Gelukkig ouder worden
ten tijde van corona | Oud worden lijkt minder leuk geworden in Nederland. Eenzaamheid en somberte nemen landelijk
toe onder 75-plussers sinds de uitbraak van corona. De gezondheidsbeschermende gedragsmaatregelen van de
overheid hebben de sterfte onder ouderen weten te beperken, maar hun kwaliteit van leven geen goed gedaan.
2e spreker: Jennifer van den Broeke, Senior projectleider Pharos, landelijk expertisecentrum gezondheidsverschillen |
Titel: 'Flatten the curve' in zorggebruik ouderen - aandacht voor SEGV | Jennifer zal vertellen wat ons te doen staat nu
we in Nederland meer ouderen krijgen met meer diversiteit, maar minder zelfredzaamheid in tijden van minder handen
in de zorg. Na twee presentaties zal er ruim gelegenheid zijn voor vraag en antwoord en het delen van ervaringen. U
kunt de seminar bijwonen via de bovenstaande link.

TGG - Tijdschrift voor
Gerontologie en Geriatrie
Een greep uit de artikelen in TGG 4
leest u hieronder. De gehele editie is
terug te vinden op www.tvgg.nl.
In TGG nr 4. staat voormalig
redactievoorzitter Han Diesfeldt stil bij
het afscheid van Paul van der Kooij.
Paul heeft zich als redactiesecretaris
17 jaar lang met hart en ziel ingezet
voor het Tijdschrift voor Gerontologie
en Geriatrie en gaat nu van zijn
pensioen genieten. Daarnaast vindt u
een artikel over een onderzoek naar
delier bij mensen met dementie,
waarbij door middel van interviews
gekeken is naar de ervaringen van
mantelzorgers
en
professionele
zorgverleners. Dit nummer sluit af met
een voor ons tijdschrift bewerkte
vertaling van een artikel over de
ervaringen met het gebruik van een
eHealth platform voor patiënten met
COPD.

GERõN - Tijdschrift over ouder worden & samenleving
Een greep uit de artikelen die in Gerõn 3 en 4 2020 zijn verschenen leest u
hieronder. De gehele edities vindt u terug op: www.gerontijdschrift.nl.
Sociale participatie van ouderen: trends voor vrijwilligerswerk en
informele hulp | Door: Door Marjolein Broese van Groenou & Bianca
Suanet | Zijn ouderen vandaag de dag net zo actief in vrijwilligerswerk en
informele hulp geven als het participatiesamenlevingsbeleid en de
maatschappelijke beeldvorming veronderstellen? Uit gegevens van de
Longitudinal Aging Study Amsterdam over de laatste 10 jaar wordt
zichtbaar of het beeld van de actieve oudere correspondeert met de
werkelijkheid. Het participatiebegrip wordt daarmee van containerbegrip
tot meetbare activiteit.
Senioren en technologie: een scala aan mogelijkheden en ontwikkelingen
| Door: Sandra Suijkerbuijk, Sanne van der Weegen, Herman Nap |
Technologie voor de ouder wordende mens wordt vaak benoemd als een
oplossing voor het langer zelfstandig, verantwoord en prettig thuis wonen.
Gerontechnologie biedt verschillende mogelijkheden en ontwikkelt zich de
laatste jaren steeds verder. Naast de voordelen roept het gebruik van
technologie ook vragen op.
Zorgzame buurten als antwoord op de uitdagingen van een ouder
wordende bevolking? | Door: Leen Heylen & Dorien Gryp | Het begrip
zorgzame buurten wint de laatste jaren aan populariteit binnen het
Vlaamse beleidslandschap als mogelijk antwoord op de uitdagingen van
een ouder wordende bevolking. Dit artikel gaat dieper in op wat het
concept te bieden heeft, en duidt hoe de praktijkvertaling tot
onduidelijkheden en foute verwachtingen kan leiden.
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TERUGBLIK

Verslag van het online seminar “Wonen voor en door ouderen”
Door: Laura Schaap
Op 9 oktober vond de eerste online seminar van NVG-KNOWS plaats, met als thema “wonen voor en door ouderen”.
De eerste spreker was Rutger de Graaf, werkzaam bij twee woonzorgcentra van Pennemes in Zaandam. Rutger zet zich
in voor meer groen en natuur in en rondom de zorgcentra en gaf verschillende voorbeelden hiervan, zoals het zelf
verbouwen van groente, thee en kruiden, en het houden en verzorgen van dieren. De projecten hebben als doel om
een gezonde leefomgeving te creëren en daarmee het welzijn van ouderen in de zorgcentra te vergroten, ze meer te
betrekken bij hun omgeving en meer eigen regie te geven. Rutger vertelde over nieuwe en verbeterde samenwerking
die hierdoor ontstond met partijen zoals de gemeente, universiteiten, scholen en buurtbewoners. De tweede spreker
was Chantal Saes, gerontoloog, en werkzaam als consultant. Ze houdt zich bezig met de woonomgeving van 50-plussers
en ontwerpt woonvormen specifiek voor deze doelgroep, in samenspraak met hen. Uit een onderzoek in samenwerking
met maatschappelijke organisaties in 2015 kwam Chantal erachter dat het woningaanbod voor 50-plussers niet bleek
te passen bij de vraag die deze mensen hadden. Dit was de directe aanleiding voor het oprichten van Genietsaam, een
welzijnsbevorderend woon- en leefconcept. De focus ligt hierbij niet alleen op het wonen zelf, maar het draait ook om
participatie, co-creatie en zorg. Chantal merkt dat er steeds meer interesse ontstaat voor alternatieve woonvormen in
samenspraak met 50-plussers, waarbij Chantal zorg draagt voor de begeleiding en samenwerking tussen verschillende
betrokken partijen. Uit de discussie bleek dat de besproken innovaties nog geen structurele plek hebben gekregen in
woon/zorg beleid. Er worden wel kleine stappen gezet, maar meer aandacht voor de omgeving, cohesie en sociale
gezondheid in reguliere zorg is nodig.

Internationale dag van de ouderen
Door: Geraldine Visser
Op 1 oktober 2020 vierde de Internationale dag van de ouderen van de Verenigde Naties haar 30ste verjaardag,
uitgeroepen door de Verenigde Naties. Ik volgde het symposium van IAGG via Zoom. De vijf regio's (Afrika, Zuid- en
Midden-Amerika, Noord-Amerika, Europa en Azië) benoemden allemaal de grote impact van Covid19 voor oudere
mensen: meer armoede, sociale uitsluiting, leeftijdsdiscriminatie en gebrek aan langdurige zorg. Ook António Guterres,
secretaris-generaal van de VN benoemde dit: "The world marks the 30th anniversary of the International Day of Older
Persons as we reckon with the disproportionate and severe impact that the COVID-19 pandemic has wrought on older
persons around the world – not only on their health, but on their rights and well-being." Maar er zijn ook positieve
kanten: meer ouderen durven de stap te maken om online te gaan en op die manier anderen te ontmoeten. En het
biedt meer kansen voor internationale kennisuitwisseling, omdat we makkelijker beeldbellen. Kenneth Madden, de
voorzitter van de Noord-Amerikaanse Gerontologie- en Geriatrievereniging deed een pleidooi om nog meer
multidisciplinair te gaan werken. Bijvoorbeeld door de business-sector, marketing en sales er meer bij te betrekken om
nieuwe manieren van gezond ouder worden te ontwerpen en realiseren. En Isabel Aboderin, de voorzitter van de
Afrikaanse Gerontologie- en Geriatrievereniging benoemde het belang van co-creatie voor ons werkveld: artsen, zorgen welzijnsprofessionals, beleidsmakers, belangenbehartigers, wetenschappers en niet te vergeten oudere mensen zelf
etc. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO lanceerde op 1 oktober ook de Aging Data Portal. Dit is het eerste
dataportaal dat op één plek gegevens samenbrengt over wereldwijde indicatoren voor het monitoren van de
gezondheid en het welzijn van mensen van 60 jaar en ouder. Dit in het kader van het decennium van Gezond Ouder
Worden dat loopt van 2020 tot 2030.
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PROJECT: Invisible Talents!

Invisible Talents!
Waarde van (h)erkennen en aanmoedigen van talenten van 80-plussers
Door: Sybrit van den Berg
Onderzoekers: Sybrit van den Berg, Franka Bakker, Chloe Butler, Laura Christ
Hoewel het merendeel van de 80-plussers in Nederland zelfstandig is, worden zij nog steeds gezien als een groep die zorg
nodig heeft. Dat zij ook talenten hebben die kunnen bijdragen aan de samenleving is nauwelijks zichtbaar, wordt niet
benoemd en door professionals wordt er niet naar gevraagd.
Invisible talents! is een Erasmus+ project met als doel het ontwikkelen van verschillende manieren om talenten van
ouderen te stimuleren, (h)erkennen en zichtbaar te maken, welke in vijf Europese landen is uitgevoerd. In Nederland zijn
twee onderzoeken gedaan onder ouderen door studenten. Het eerste onderzoek bestond uit semigestructureerde
interviews met achttien 80-plussers, waarin is kennisgemaakt met de talenten van 80-plussers die een vorm van zorg of
ondersteuning ontvangen. Daaruit volgde tevens het mogelijk positief bijeffect van een gesprek over talenten, wat
aanleiding gaf tot het tweede onderzoek; wat is de waarde van het in gesprek gaan over talenten voor 80-plussers? Met
zes respondenten is twee keer gesproken; de eerste keer over talenten en tijdens een vervolggesprek twee weken later
over de waarde van het gevoerde gesprek.
Het gesprek over talenten met 80-plussers werd door hen als prettig en nuttig ervaren. Het leverde bewustzijn en een
dankbaar gevoel op bij de 80-plussers. Zij ontdekten nieuwe talenten en ondernamen nieuwe activiteiten. De vragen met
betrekking tot talenten worden niet vaak aan hen gesteld:
‘‘Eigenlijk vraagt nooit iemand naar mijn kwaliteiten’’. – vrouw, 88 jaar.
Deze resultaten zijn besproken met zorg- en welzijnsprofessionals. Hieruit bleek dat de professionals zich bewust zijn van
het belang om met ouderen in gesprek te gaan over hun talenten, maar dat zij handvatten nodig hebben om concreet
met de 80-plussers over hun talenten te praten. Anderzijds hebben zij inspiratie nodig om de 80-plussers te kunnen
prikkelen in talentontwikkeling/-herkenning.
Een gesprek met 80-plussers over talenten heeft veel waarde voor hem/haar op verschillende gebieden. Vanuit deze
verkenning lijkt er nog veel ruimte te zijn voor het voeren van dergelijke gesprekken; waar(om) gebeurt het wel/niet?
Benieuwd naar Invisible talents? Benieuwd naar het hele artikel?

“Everyone has something to contribute to this world. It’s just a matter of being
given the opportunity to do so.” – Invisible talents (2017-2020)
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PROMOTIENIEUWS

Advance Care Planning in
Dementia

Transnationale veroudering onder Turkse en
Marokkaanse migranten

Door: Bram Tilburgs

Door: Jolien Klok

Dementie is een chronische dodelijke
ziekte met een grote ziektelast. Door
de cognitieve achteruitgang wordt het
voor mensen met dementie steeds
moeilijker om te beslissen over hun
toekomstige zorg. Het is daarom
belangrijk dit vroegtijdig te bespreken.
Gesprekken waarin iemand zijn
wensen voor toekomstige zorg
bespreekt met een zorgprofessional en
naasten noemt men advance care
planning. In de praktijk blijkt dat deze
gesprekken nog te weinig of te laat
plaatsvinden.

Terwijl de gerontologie kennis vergaart over het verouderen van mensen
die in één land geboren werden, opgroeiden en verouderden, en de
migratiewetenschappen over mensen die in hun leven met twee
verschillende landen van doen hebben, is er over oudere migranten nog
weinig bekend. Dit promotieonderzoek probeert een deel van die leemte
te vullen door transnationale veroudering te onderzoeken: de relaties die
oudere migranten – van Turkse en Marokkaanse origine – onderhouden
met hun land van herkomst. Ik maakte onderscheid tussen transnationaal
gedrag en transnationale verbondenheid of thuis voelen. Transnationaal
gedrag verwijst naar ‘tastbare’ uitwisseling over grenzen heen, zoals
bijvoorbeeld sociaal contact via telefoon of internet, of geld sturen naar
familie in het herkomstland. Transnationale verbondenheid is minder
tastbaar en verwijst naar een emotionele binding met het herkomstland
via nostalgie of verbeelding. Het land van herkomst is dan vaak in iemands
gedachten aanwezig, bijvoorbeeld in de vorm van de wens om permanent
terug te keren.

Voor deze studie hebben wij
huisartsen en praktijkondersteuners
getraind in tijdige advance care
planning. Er werd hen op een
interactieve wijze geleerd om zowel
medische
(b.v.
reanimatie,
ziekenhuisopname) als niet medische
(b.v. sociale contacten, dagelijkse
activiteiten)
onderwerpen
te
bespreken. De resultaten laten zien dat
de educatieve interventie zeer
effectief is. Getrainde huisartsen
voerden in het half jaar na de training
meer gesprekken over toekomstige
zorg en bespraken tijdens deze
gesprekken meer medische en meer
niet medische onderwerpen. Mensen
met dementie en hun naasten gaven
aan deze gesprekken erg te waarderen
en belangrijk te vinden voor hun
kwaliteit van leven.
Bram Tilburgs promoveerde op 2 juli
2020. Zijn proefschrift vindt u hier.

Door het gebruik van kwantitatieve en kwalitatieve methoden laat dit
proefschrift zien dat transnationale veroudering deels afhankelijk is van
sociale, economische, culturele en gezondheid gerelateerde hulpbronnen
en beperkingen. Oudere migranten ondernemen veel transnationaal
gedrag en scoren relatief hoog op indicatoren voor transnationale
verbondenheid. Hoewel zij decennia geleden in Nederland aankwamen, is
het land van herkomst dus op zowel een gedrags- als een emotioneel
niveau nog altijd relevant. Omdat er in de nabije toekomst steeds meer
oudere migranten zullen zijn, is het van belang om te erkennen dat
transnationale veroudering een realiteit is in onze samenleving. Verder
laat deze dissertatie zien dat, hoewel het land van herkomst een blijvende
rol speelt, zij zich ook wel degelijk thuis voelen in West Europese
samenlevingen, en het land van herkomst niet alléén wordt gezien als de
ultieme plaats om zich thuis te voelen. Ook vond ik een aanwijzing dat
transnationale veroudering samenhangt met eenzaamheid. Ik vond het
slechts voor één van de zes indicatoren waar ik transnationale veroudering
mee trachtte te vangen en mijn proefschrift wijst ook uit dat er altijd wel
iets gemist wordt: in het vestigingsland het herkomstland en andersom.
De relatie tussen transnationale veroudering en eenzaamheid is daarmee
niet zo eenvoudig te duiden.
Jolien Klok promoveerde op 9 oktober 2020. Haar proefschrift vindt u hier.
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CONGRES KALENDER 2021
Geriatriedagen
Datum: 11 februari 2021
Locatie: online
www.geriatriedagen.nl
International Conference on Frailty & Sarcopenia Research (ICFSR)
Datum: 21-23 april 2021
Locatie: Boston, VS
https://frailty-sarcopenia.com/
Studiemiddag NVG-KNOWS
Datum: 20 mei 2021
Locatie: waarschijnlijk online
25th Nordic Congress of Gerontology
Datum: 2-5 juni 2020
Locatie: Reykjavik, IJsland
www.25nkg.is
Alzheimer’s Association International Conference (AAIC)
Datum: 26-30 juli 2021
Locatie: Amsterdam en online
www.alz.org/aaic/overview.asp
NVG-KNOWS congress “Ageing in a big data world”
Datum: middag 15 oktober
Locatie: onder voorbehoud hybride

Heeft u een bijdrage voor de nieuwsbrief? Dan kunt u deze sturen naar: nieuwsbrief_nvg-knows@solcon.nl.
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