PROGRAMMA

TIJD

Plenair: Zaal 19 t/m
23 + Binnentuin

Zaal 24

1. Meet the expert

2. Zorgtechnologie 3. Ontwikkeling
& groei specialist
ouderengeneeskunde
Voorzitter:
Voorzitters:
Sytse Zuidema
Manon Wierikx en
Hylco Bouwstra
REGISTRATIE

Dagvoorzitter:
Piet Hein Peeters

08.45
09.30 Welkomstwoord
Jacqueline de Groot en
Mark Broekman
09.40 Opening en terugblik 1 juni
09.45 Specialist
ouderengeneeskunde
toekomstproof?
10.30
11.00 De toekomst van de
opleiding tot specialist
ouderengeneeskunde

11.45 De toekomst van de
ouderenzorg en de
ouderengeneeskunde:
échte multidisciplinaire
samenwerking of ieder
voor zich aanmodderen?

12.30
13.30 De toekomst van de
ouderenzorg begint bij
welbevinden

14.30 In gesprek met de zaal

Persoonsgerichte
zorgtechnologie
bij mensen met
dementie
e-Health in de geriatrische revalidatie;
te jong voor te oud?
e-Health ondersteuning voor
mantelzorgers
Zorgtechnologie
en Innovation
Readiness

Spasticiteit in de
langdurige zorg;
casuïstiek
Mood-sense, sensortechnologie voor
probleemgedrag bij
dementie
Sensortechn. voor
herkenning van
stress en pijn in de
palliatieve zorg
Pratende robots:
spraak- en robottechnologie in
dementiezorg

Zaal 25

4. Bijzondere
doelgroepen

5. Crisis
(incl. Wzd)

Inleiding bijzondere
doelgroepen met
LVHC

De Coronapandemie
in verpleeghuizen,
lessons learned. Over
trots en treurnis.

Mensen met
langdurige
bewustzijnsstoornis
De professionele
autonomie en de
rol van de specialist
ouderengeneeskunde in de organisatie.
Bijt dat elkaar?

LUNCH
Wat als het
zorgteam wankelt?

NAH met complexe
combinatie van
beperkingen en
stoornissen
Resultaten onderzoek naar bewuste
patiënten met NAH
in verpleeghuis
Dementie met zeer
ernstig probleemgedrag (D-ZEP)
De gerontopsychiatrische patiënt

De specialist ouderengeneeskunde en
De ziekte van
ambulante ouderenHuntington, een
zorg; in drie haalbijzondere doelgroep
bare stappen de
wijken in?!

PAUZE

16.45
17.15 Reflecteren op je professie:
mensen helpen zichzelf te helpen

PAUZE

18.00 BORREL

Zaal 28

Voorzitters:
Voorzitter:
Raymond Koopmans Mark Broekman
en Jan Lavrijsen

PAUZE
Aan de slag met de
ouderenzorg van
morgen

15.00
15.30 Algemene ledenvergadering

17.50 Wrap-up met de zaal

Zaal 26-27

Wilsbekwaamheid

Hoe is de IBS/crisisopvang voor mensen
met dementie bij jou
in de regio georganiseerd?
Crisis in de
langdurige zorg:
ontstaan, impact
en oplossingen

Presentatie
Debat
Algemene ledenvergadering
Gesponsorde sessie

19.00 AFSLUITING
Meer informatie over
programma en sprekers:
www.verenso.nl/programma-2-juni

PLATTEGROND

1.
2.
3.
4.
5.

Meet the expert – zaal 19-23 + Binnentuin
Zorgtechnologie – Zaal 24
Ontwikkeling & groei specialist ouderengeneeskunde – zaal 25
Bijzondere doelgroepen – zaal 26-27
Crisis – zaal 28

Lunch, pauze en borrel vinden plaats op de
informatiemarkt: Restaurant en Business Plein (BP)

Meer informatie over
programma en sprekers:
www.verenso.nl/programma-2-juni

