5e LANDELIJKE STUDIEDAG
Datum en locatie
De herhaling van de 5e landelijke studiedag Kwetsbare Ouderen in het Ziekenhuis vindt plaats op
dinsdag 7 maart 2017 in Aristo Utrecht. Na inschrijving ontvangt u een routebeschrijving.
Kosten*
De kosten voor het bijwonen van dit congres bedragen € 370,00 p.p.
Kortingen*
Te allen tijde geldt onze collegakorting van € 50,00. Bij gelijktijdige aanmelding op hetzelfde
factuuradres betaalt uw collega € 320,00.
Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd bij ABAN (o.a. medisch specialisten, huisartsen), NAPA (physician
assistants), Verpleegkundig Specialisten Register en het Kwaliteitsregister V&V. Bel ons of kijk op
onze website voor informatie over toekenning van punten. Neemt u tijdig contact met ons op als u
in aanmerking wilt komen voor accreditatie van een aanvullende vereniging, zodat we uw verzoek
in overweging kunnen nemen.
Aanmelden
U kunt zich aanmelden via onze website: www.leidscongresbureau.nl of per post: Leids Congres
Bureau, Antwoordnummer 10144, 2300 VB Leiden. Na ontvangst van uw aanmelding zenden
wij u een factuur die tevens geldt als bevestiging. Inschrijven verplicht tot betaling, zie ook de
annuleringsvoorwaarden.
Annuleringsvoorwaarden*
Annuleren kan uitsluitend schriftelijk. Tot twee weken voor de bijeenkomst brengen wij € 50,00
administratiekosten per deelnemer in rekening. Als u binnen twee weken annuleert, rekenen wij
het volledige bedrag. Bij verhindering is uw plaatsvervanger uiteraard van harte welkom. Op al
onze bijeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.
Onjuiste mailinggegevens
Het Leids Congres Bureau betrekt adressen uit diverse bronnen, het is daarom mogelijk dat u meer
dan één brochure ontvangt. Wilt u in dat geval zo vriendelijk zijn een exemplaar aan uw collega
door te geven? Eventuele onjuistheden in de adressering kunt u per e-mail aan ons doorgeven:
info@leidscongresbureau.nl.
Congresagenda
- Ondervoeding bij Ouderen, 21 december
- Complexe Ouderenzorg, 26 januari
- Wijkverpleging, 8 februari
- Zorgen met Vrijwilligers, 14 maart
Kijk voor meer informatie over deze en andere studiedagen op www.leidscongresbureau.nl
* Alle genoemde bedragen zijn excl. BTW

Programma en organisatie | Leids Congres Bureau | Shannah Spoelstra | Postbus 16065 | 2301 GB Leiden
T 071 514 82 03 | www.leidscongresbureau.nl | info@leidscongresbureau.nl
Het Leids Congres Bureau is een professioneel congresbureau, dat sinds haar oprichting in 1986 studiedagen en congressen
ontwikkelt over uiteenlopende (wetenschappelijke) onderwerpen. Daarnaast verlenen wij ondersteuning bij de organisatie
van (inter)nationale congressen, symposia en cursussen.

Deze folder is gedrukt op chloorvrij papier.

Volg ons op twitter:
@LCBLeiden

KWETSBARE OUDEREN
IN HET ZIEKENHUIS
7 maart 2017
Aristo Utrecht
Actuele bijeenkomst met o.a. aandacht voor:
■ Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis
■ Verbinden van data in de regio
■ Screenen op de SEH
■ Zorgpad voor kwetsbare ouderen

Waarom deze studiedag?
Verblijf in het ziekenhuis is voor een 70-plusser vaak risicovol. Een grotere kans op complicaties
tijdens de opname kan leiden tot (blijvende) cognitieve achteruitgang en/of functieverlies.
Dit heeft vervolgens nadelig effect op de zelfredzaamheid van de oudere, ook na de
ziekenhuisopname.
De afgelopen jaren is veel winst behaald in het verbeteren van de positie van kwetsbare ouderen in
het ziekenhuis door screening, preventieve- en behandelinterventies en aandacht voor continuïteit
van zorg. Deze dag stelt u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen, de laatste richtlijnen en de
stand van zaken rondom diverse initiatieven in de praktijk.
Doelgroep
Klinisch geriaters, internisten-ouderengeneeskunde en andere medisch specialisten, huisartsen,
specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen en management in de ouderen- en
ziekenhuiszorg.

PROGRAMMA
09.30 uur

Ontvangst en registratie

10.00 uur
		
		
		

Introductie door de dagvoorzitter
- Kaders van de dag
- Inventarisatie deelnemers en verwachtingen
Judith Wilmer, klinisch geriater Catharina Ziekenhuis

10.15 uur
Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis 2017
		In 2017 start een nieuwe ronde van het Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis en de
voorbereidingen hiervan zijn in volle gang. Aan welke criteria moeten ziekenhuizen
gaan voldoen om het keurmerk in 2017 te krijgen?
		
Rijk Roor, projectleider Seniorvriendelijke Ziekenhuizen, zelfstandig adviseur
ouderenzorg
10.50 uur

Ruimte voor vragen

11.00 uur

Koffiepauze

11.30 uur
Verbinden van data en kwetsbaarheid in de regio
		In de regio Zwolle loopt een samenwerkingsverband tussen gemeente, thuiszorg,
verpleeg-en verzorgingshuizen, eerste lijn en tweede lijn. Wat hierin een essentieel
onderdeel is, is delen van data in de regio. Graag wil het Isala u in de ontwikkeling en
uitvoering van hun plannen meenemen.
		
Spreker namens Isala wordt later bekend gemaakt
12.00 uur

Ruimte voor vragen

12.15 uur

Sessieronde 1; u kunt kiezen voor A, B of C

A
Screenen van kwetsbaarheid oudere patiënten in het Ziekenhuis
		Het Nivel heeft onderzoek uitgevoerd ter evaluatie van de screening van kwetsbare
ouderen in het ziekenhuis. Wat zijn hiervan de resultaten én de ervaringen in de
praktijk?
		
Maaike Langelaan, senior onderzoeker NIVEL

B
Participatie van de mantelzorger binnen de zorg op de verpleegafdeling
		In deze sessie wordt informatie gegeven over de opzet en de resultaten van een
proef met participatie van mantelzorgers in het VieCuri MC. Daarnaast wordt u
aan de hand van een aantal casussen meegenomen in de praktijk.
		
Lucienne Willems, toegepast gerontoloog en stafadviseur en Jolanda Geurts,
verpleegkundige VieCuri
C
Bewegingsprogramma KWIEK
		De KWIEK beweegroute stimuleert patiënten zelf actief te werken aan hun eigen
herstel. Speciaal ontworpen KWIEK “pictogrammen” op muren en vloeren nodigen
hiertoe uit. Het Catharina ziekenhuis is op de geriatrie afdeling gestart met een
volledige beweegroute. Hoe ziet zo’n route er uit en wat zijn de effecten op
patiënten?
		Manuel Wijffels, conceptontwikkelaar KWIEK en Judith Wilmer, klinisch geriater
Catharina Ziekenhuis
13.00 uur

Lunchpauze

14.00 uur

Sessieronde 2; u kunt kiezen voor D, E of F

D
Screenen kwetsbaarheid ouderen op de SEH
		Het LUMC is gestart met het screenen van kwetsbare oudere patiënten op de SEH.
Deze sessie geeft inzicht in deze specifieke screening en de resultaten tot nu toe.
		Simon Mooijaart, internist ouderengeneeskunde in het Leids Universitair Medisch
Centrum
E
Inzet vrijwilligers in het ziekenhuis
		Het VieCuri is gestart met een pilot waarbij vrijwilligers worden opgeleid en ingezet
om kwetsbare ouderen in het ziekenhuis extra aandacht te geven. Hoe ziet deze
pilot er uit en wat zijn de ervaringen in de praktijk?
		Reka Csepán-Magyar, klinisch geriater en Marly Noldus, verpleegkundige
orthopedie VieCuri
F
Zorgpad voor Kwetsbare Ouderen
		Er wordt momenteel gewerkt aan een eerste versie van het Zorgpad voor kwetsbare
ouderen in het ziekenhuis en over de keten. In deze sessie zal verteld worden over
de stand van zaken en krijgt u de ruimte om vanuit uw eigen expertise het zorgpad
en de bijbehorende richtlijnen te bezien.
		
Marja Jellesma, klinisch geriater, voorzitter Zorgpad Kwetsbare Ouderen Nederlandse
Vereniging voor Klinische Geriatrie
14.45 uur

Korte pauze

15.00 uur

Plenaire terugkoppeling sessies

15.10 uur
Kwetsbare ouderen of sexy senioren?
		Met het VMS programma kwetsbare ouderen screenen we patiënten van 70+ in
het ziekenhuis en brengen we risico’s in kaart. De vraag is echter of we patiënten
daarmee altijd helpen. Of zijn we doorgeslagen, laten we ons leiden door lijstjes
en zijn we de patiënt uit het oog verloren?
		
Riëtte Oudenaarden, verpleegkundig specialist Geriatrie Groene Hart Ziekenhuis Gouda
15.40 uur

Paneldiscussie en aansluitend ruimte voor vragen

16.15 uur

Netwerkborrel

