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Voor informatie en aanmelding gaat u naar:   
www.boerhaavenascholing.nl

DOELGROEPEN
Huisartsen, specialisten ouderengenees
kunde, klinisch geriaters, internisten, 
artsen in opleiding, verpleegkundig 
specialisten, physician assistants en 
andere belangstellenden.

PRI JS
Prijs beide dagen € 495
Prijs één dag € 295
Kortingstarief voor AIOS (beide dagen) € 270
Kortingstarief voor AIOS (één dag) € 170

LOCATIE
Leids Universitair Medisch Centrum

•  Ontwikkelingen beschouwd vanuit 
ziekenhuis, verpleeghuis en eerstelijn

•  Relevante onderwerpen en topsprekers

•  U ontmoet uw collega’s / vakgenoten

•  Een kwalitatief goede en geaccrediteerde 
nascholing waar u en uw patiënten wat  
aan hebben!

Op donderdag 27 en vrijdag 28 september vinden 
voor de derde keer de Leidse Ouderengenees
kundedagen plaats, dit keer in de Burumazaal 
van het LUMC.

In deze interactieve nascholing beschouwen wij 
de laatste ontwikkelingen vanuit zowel ziekenhuis, 
verpleeghuis als eerstelijn, waarbij we veel 
aandacht besteden aan onderwerpen waar het  
in de samenwerking ‘schuurt’.

Thema’s van dit jaar:
•  Visie op zorg (alle deelnemers ontvangen een 

exemplaar van het boek ‘Dagelijks leven met 
dementie’ van Annemei The);

•  Omgaan met (probleem)gedrag;
•  Samenwerken in de ouderenzorg in de eerstelijn;
•  Voeding (ondervoeding, bijvoeding, culturele 

dilemma’s en een prikkelende ‘mondzorg bij 
ouderen’quiz);

•  Mobiliteit (de nieuwe behandeling van 
heupfracturen, het hypokinetisch rigide 
syndroom, licht in het hoofd en dilemma’s 
rondom thrombolyse);

•  Koorts (de herziene richtlijn urineweginfecties 
en lage luchtweginfecties);

•  Kortademigheid (COPD, hartfalen en anaemie).

Na een uitdagende voordracht van  
Nico Dijkshoorn sluiten we de eerste dag af met 
een uitgebreid Indisch buffet, waarna we aan het 
begin van de avond nog een drietal workshops 
presenteren over:
•  samenwerken rondom crisissituaties bij 

zelfstandig wonende ouderen met dementie;

•  kwaliteit van leven en zingeving;
•  Value Based Healthcare.

Beide dagen kunt u in alle pauzes een informatie
markt over o.a. domotica en ICTcommunicatie
systemen bezoeken.

Dagvoorzitter Martijn de Greve zal op 
aansprekende wijze beide dagen in goed banen 
leiden. We zien u graag op 27 en 28 september!

De Leidse Ouderengeneeskundedagen komen tot 
stand door samenwerking van de Leyden Academy 
on Vitality and Ageing, de afdeling Ouderen
genees kunde van het LUMC, de afdeling Public 
Health en Eerstelijnsgeneeskunde van het LUMC, 
Laego, zorgorganisaties Topaz en Marente en 
Boerhaave Nascholing.

Cursuscommissie
•  prof. dr. W.P. Achterberg, specialist 

ouderengeneeskunde, LUMC / Topaz, Leiden 
•  prof. dr. G.J. Blauw, internist

ouderengeneeskunde, LUMC / HMC Bronovo, 
Den Haag 

•  dr. V.G.M. Chel, specialist ouderengeneeskunde, 
LUMC / Topaz, Katwijk 

•  prof. dr. J. Gussekloo, huisarts, LUMC 
•  drs. M.S. Klapwijk, specialisten 

ouderengeneeskunde, LUMC / Marente, 
Oegstgeest 

•  prof. dr. J.P.J. Slaets, klinisch geriater, Leyden 
Academy on Vitality and Ageing, Leiden 

•  dr. A.W. Wind, huisarts, LUMC 

ACCREDITATIE  
ABC1 6 punten per dag
NAPA 6 punten per dag
NIV 6 punten per dag
NVKG  aangevraagd
VSR aangevraagd

Voor deelname aan het avondprogramma ontvangt u  
2 punten extra; voor de voor en natoets elk 1 punt extra.

https://www.boerhaavenascholing.nl/medische-nascholing/2018/de-leidse-ouderengeneeskundedagen-2018/


PROGRAMMA 27 SEPTEMBER 2018

Voorzitter: M. (Martijn) de Greve
VISIE OP ZORG
Model Positieve Gezondheid
 drs. M. Huber, arts / onderzoeker, Institute for 
Positive Health, Utrecht
Vernieuwingen in de dementiezorg 
 prof. mr. dr. B.A.M. The, arts / cultureel 
antropoloog / jurist, Faculteit der Maatschappij 
en Gedragswetenschappen, UvA / Tao of care, 
Amsterdam
Ouderenzorg en welbevinden
 prof. dr. J.P.J. Slaets, klinisch geriater, Leyden 
Academy on Vitality and Ageing, Leiden
PITCH: ‘resourceful ageing’: over vindingrijkheid 
van ouderen en technische ontwikkelingen
dr. I.J.H. Maathuis, onderzoeker, Avans Hogeschool, 
Breda
(PROBLEEM)GEDRAG
U hebt makkelijk praten dokter, maar wij zitten 
ermee. De nieuwe richtlijn ‘probleemgedrag bij 
mensen met dementie’
prof. dr. S.U. Zuidema, specialist ouderengenees
kunde, UMCG / De Hoven, Onderdendam
Persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen
drs. S. HeijnenKohl, klinisch psycholoog, 
Mondriaan Ouderen, Heerlen / Maastricht
Omgaan met ‘probleemgedrag’ in het 
verpleeghuis: de vrijheid van de één en het 
welbevinden van de anderen 
prof. dr. mr. D.P. Engberts, jurist en ethicus, Leiden
SAMENWERKEN IN DE OUDERENZORG  
IN DE EERSTELIJN
Nieuwe huisartsenzorg voor ouderen
prof. dr. J. Gussekloo, huisarts, LUMC
PITCH: het RAP-ZHN: regionaal aanmeldpunt 
voor acute ouderenzorg
T.W. Zitman, beleidsadviseur, Topaz 
Kenniscentrum, Leiden
Voorbeeld best practice: wijkgerichte zorg  
Zuid Kennemerland
drs. M.N.E. VerlaanSnieders, huisarts, Haarlem

Samenwerken met de apotheker: het belang  
van farmacogenetica in de eerstelijn
dr. J.J. Swen, ziekenhuisapotheker / klinisch 
farmacoloog, LUMC
PITCH: Blue Jay, de zorgdrone
L. Boormans, team manager, Blue Jay Eindhoven, 
Eindhoven 
Veranderingen in de financiering van AWBZ  
naar ZVW en de samenwerking tussen huisarts 
en specialist ouderengeneeskunde
drs. E.A. Bertholet, specialist ouderengenees kunde, 
Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet, Velp
ICT-communicatiesystemen voor zelfstandig 
wonende ouderen vergeleken
drs. A. Venema, directeur, ROS Friesland, 
Heerenveen
Hoe ik oud wil worden
N. Dijkshoorn, columnist / dichter / schrijver / 
muzikant, Leiden
Afsluiting dagprogramma en buffet
AVONDPROGRAMMA: PARALLELLE WORKSHOPS
WORKSHOP 1
Samenwerken rondom crisissituaties bij 
zelfstandig wonende ouderen met dementie: 
inleiding paneldiscussie
drs. P. Leusink, huisarts / seksuoloog, Praktijk de 
Huisarts, Gouda
Paneldiscussie aan de hand van stellingen o.l.v. 
M. Terhal, MSc, beleidsmedewerker, Landelijke 
Huisartsen Vereniging, Utrecht
•  drs. P. Leusink, huisarts / seksuoloog, Praktijk 

de Huisarts, Gouda
•  drs. Y.C.M. Martens, specialist ouderengenees

kunde, Topaz, Leiden
•  drs. S. van Denderen, ouderenpsychiater, GGZ 

Rivierduinen, Leiden
•  dr. S.P. Mooijaart, internistouderengenees

kunde, LUMC
•  C.E. Bos, casemanager Dementie, Coördinatie

punt Zorg, Zoetermeer / voorheen werkzaam 
als praktijkverpleegkundige bij diverse 
huisartsenpraktijken, Haastrecht / Gouda

WORKSHOP 2
Kwaliteit van leven en zingeving
•  drs. M. Bezemer, specialist 

ouderengeneeskunde / kaderarts Eerste Lijn, 
Zorgspectrum, Nieuwegein

•  drs. F.J. Ummels, huisarts / kaderarts 
ouderengeneeskunde, Bunnik

•  dr. A.W. Wind, huisarts, LUMC
WORKSHOP 3
Value Based Healthcare
dr. M. Peters, internistouderengeneeskunde, 
VUmc
Plenaire terugkoppeling en take home messages 
workshops
Borrel

PROGRAMMA 28 SEPTEMBER 2018

Voorzitter: M. (Martijn) de Greve
VOEDING
Over moeizaam eten, bijvoeding en herstel
dr. ir. H.M. Kruizenga, diëtistonderzoeker, VUmc / 
hoofdredacteur Nederlands Tijdschrift voor 
Voeding & Diëtiek
Kwantiteit versus kwaliteit van leven: visies van 
Nederlanders met een migratieachtergrond
R. Oueslati, MSc, onderzoeker, LUMC
Stoppen met eten en drinken bij ouderen: 
wanneer mag het geaccepteerd worden?
prof. dr. J.J.M. van Delden, specialist 
ouderengeneeskunde, UMC Utrecht
De ‘mondzorg bij ouderen’-quiz
dr. G.J. van der Putten, specialist ouderengenees
kunde / kaderarts palliatieve zorg, Amaris 
Zorggroep, Hilversum / senior onderzoeker 
Tandheelkunde, Radboudumc
PITCH: het Leefplezierplan voor de zorg
drs. A. Reerink, onderzoeker, Leyden Academy on 
Vitality and Ageing, Leiden

MOBILITEIT
De behandeling van heupfracturen anno 2018
drs. K.J. du Pré, orthopedisch chirurg / 
traumatoloog, HMC Bronovo, Den Haag
Licht in het hoofd en minder vast ter been
dr. M.H. EmmelotVonk, klinisch geriater, UMC 
Utrecht
Een herseninfarct bij ouderen in het 
verpleeghuis: wel of geen thrombolyse?
prof. dr. M. Muller, internistouderengeneeskunde, 
VUmc
Het hypokinetisch rigide syndroom:  
de multidisciplinaire benadering anno 2018
spreker volgt
PITCH: Vertical Walking: ‘traplopen’ met 
minimale inspanning
R. Frieling, MA, industrieel ontwerper, Rombout 
Frieling lab, Eindhoven
KOORTS
De herziene Verenso-richtlijn urineweginfecties
prof. dr. C.M.P.M. Hertogh, specialist ouderen
genees kunde, VUmc
De richtlijn lage luchtweginfecties bij ouderen
drs. J. Haaijman, specialist ouderengeneeskunde, 
Stichting Zorgcentra Rivierenland, Tiel
KORTADEMIGHEID
PITCH: ICD keuzehulp
D. Yilmaz, MSc, promovendus Cardiologie, LUMC
De herziene richtlijn palliatieve zorg bij hartfalen
dr. C.M.H.B. Lucas, cardioloog, Alrijne Ziekenhuis, 
Leiderdorp
Gevorderde COPD bij ouderen: handvatten voor 
de praktijk
drs. mr. H.C.J. van Klink, longarts, Alrijne 
Ziekenhuis, Leiden
Diagnostische en therapeutische aanpak van 
anemie bij ouderen
prof. dr. N. Van Den Noortgate, geriater, UZ Gent, 
België

www.boerhaavenascholing.nl
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