5e LANDELIJKE STUDIEDAG
Datum en locatie
De 5e landelijke studiedag Geriatrische Revalidatiezorg vindt plaats op woensdag 13 september
2017 in De Eenhoorn, Amersfoort.
Kosten*
De kosten voor het bijwonen van deze studiedag bedragen € 355,00 p.p.
Kortingen*
Vroegboekkorting: bij aanmelding vóór 1 juni ontvangt u € 25,00 korting en bedragen de kosten
€ 330,00 p.p.
Collegakorting: € 35,00. Bij gelijktijdige aanmelding op hetzelfde factuuradres betaalt uw collega
vóór 1 juni € 295,00, daarna € 320,00.
Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd voor huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en medisch
specialisten, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en geriatriefysiotherapeuten. 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. Wij voorzien tevens iedere
deelnemer van een bewijs van deelname ten behoeve van punten in de vrije ruimte.
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
- Spoedzorg, 24 mei
- Onbegrepen gedrag bij dementie, 20 juni
- Beweging en valpreventie voor ouderen, 29 juni
- Ouderen en psychiatrie, 20 september
- Zorgen met Vrijwilligers, 11 oktober

13 september 2017
De Eenhoorn, Amersfoort

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 | Sanne Woudstra | 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.

GERIATRISCHE
REVALIDATIEZORG

Volg ons op twitter:
@LCBLeiden

Met o.a. aandacht voor:
■	Value Based Healthcare
■	Verhouding ELV en GRZ
■	Ambulantisering

Achtergrond
Tijdens deze jubileumeditie van de landelijke studiedag GRZ is het tijd voor reflectie: waar staat
de geriatrische revalidatiezorg anno 2017 en waar is er ruimte voor verbetering? En hoe maken we
de meerwaarde zo goed mogelijk inzichtelijk? Dit jaar is er aandacht voor belangrijke knelpunten
zoals de afbakening van GRZ, bekostiging en het meten van kwaliteit.
Deskundige sprekers praten u bij over recente ontwikkelingen en mogelijkheden. Tijdens het
middagprogramma staan er verschillende verdiepende keuzesessies geprogrammeerd.
Doelgroep
Deze bijeenkomst is bedoeld voor specialisten ouderengeneeskunde, revalidatieartsen, huisartsen,
klinisch geriaters en andere medisch specialisten, paramedici, verpleegkundigen en managers in
de ouderen-, thuiszorg en chronische zorg, voor zorgverzekeraars en beleidsmakers.

PROGRAMMA
9.30 uur

Ontvangst en registratie

10.00 uur
Opening door de dagvoorzitter
		
- Kader van de dag
		
- Inventarisatie vragen en verwachtingen deelnemers
		
Marleen Goumans, programmadirecteur Kenniscentrum zorginnovatie, lector
Samenhang in de ouderenzorg Hogeschool Rotterdam en adviseur Laurens
10.10 uur
GRZ en ELV, ontwikkelingen en blik op de toekomst
		
- Afweging en triage GRZ en ELV
		
- Wat wordt er verwacht van de organisatie van zorg in de keten?
		
- Wat kan er beter in de toekomst?
		
Ellen Vreeburg, specialist ouderengeneeskunde Vivium Zorggroep i.s.m.
		
Pieter le Rütte, huisfilosoof en beleidsmedewerker Verenso
		
11.00 uur
Gelegenheid voor vragen
11.10 uur

Koffiepauze

11.40 uur
Uitkomsten voor revalidanten verbeteren via Value Based Healthcare methodiek
		
- Wat zijn de principes van VBHC en hoe is dit toe te passen in de GRZ?
		
- Concreet aan de slag; voorbeelden vanuit Cordaan
		
Monique Slee-Valentijn, Internist ouderengeneeskunde en leider Expertisecentrum
Geriatrische Revalidatiezorg, Cordaan
12.00 uur

Gelegenheid voor vragen

12.05 uur
Toelichting ontwikkelingen bekostiging en wet- en regelgeving
		Eén budgetair kader voor eerstelijnsverblijf en geriatrische revalidatiezorg: de
bekostiging van ELV en GRZ belicht.
		
Thesra Hilte-olde Scheper, medisch adviseur NZa

14.00 uur

Eerste ronde parallelsessies. U kunt kiezen uit sessie A, B of C.

A:
		

Gegevensverzameling en Big Data in de GRZ
- Hoe kan gestructureerde gegevensverzameling door specialisten
ouderengeneeskunde bijdragen aan kwaliteitsverbetering en
kennisontwikkeling?
		
- Hoe sluit dit aan bij de ontwikkelingen rondom Big Data en Big Datainitiatieven in de GRZ?
		
Sandra van Beek, beleidsmedewerker Verenso en coördinator Big Data
GRZ bij Actiz
B:
		

Kiezen voor e-health en domotica: SmartLab Sophia Revalidatie
- Welke toepassingen zijn er ontwikkeld voor de GRZ en hoe kun je als
organisatie een keuze maken uit het ruime aanbod?
		
- Wat zijn de ervaringen van medewerkers en revalidanten van Sophia
met de geteste toepassingen binnen het SmartLab?
		
Sander Houdijk, fysiotherapeut en staffunctionaris zorginnovatie Sophia
Revalidatie
C:
Best practice: CVA Stepped Care Unit (CSCU)
		Cicero Zorggroep en Adelante participeren in deze gezamenlijke
CSCU- afdeling die CVA patiënten zowel medisch specialistische
revalidatie als geriatrische revalidatie of een combinatie van beiden
biedt. Hoe is de samenwerking ingericht en bekostiging geregeld? Wat
zijn de behandelresultaten?
		
Marion de Ruyter, manager revalidatie en kortdurend verblijf Cicero
Zorggroep
15.00 uur

Korte pauze en zaalwisseling

15.15 uur

Tweede ronde parallelsessies. U kunt kiezen uit sessie D, E of F.

D:
Implementatie meetplan GRZ in UNC-ZH
		De implementatie van het Meetplan GRZ vanuit het Universitair
Netwerk voor de Care Zuid Holland (UNC-ZH). Hoe heeft de
implementatie plaatsgevonden van zowel de meetinstrumenten als de
koppeling aan de ICT infrastructuur en wat zijn de eerste resultaten?
		
Arno J. Doornebosch, coördinator CVA keten DWO, projectcoördinator
revalidatie & herstel en neurorevalidatie fysiotherapeut Pieter van
Foreest
			
E:
Samenspel met mantelzorg in de GRZ
		Voor een succesvolle revalidatie is het belangrijk om mantelzorgers
te betrekken. Deze interactieve sessie biedt handvatten en tips om
mantelzorgers bij de behandeling te betrekken en hen zo goed
mogelijk te ondersteunen op weg naar huis.
		
Yvonne de Jong, expert familieparticipatie Vilans

12.35 uur
		

Paneldiscussie toekomst GRZ
O.l.v. de dagvoorzitter

F:
Best practice: ambulante GRZ
		Wat zijn de ervaringen van Evean met het opzetten van ambulante GRZ
en hoe is de bekostiging geregeld?
		
Spreker namens Evean

13.00 uur

Lunch

16.15 uur

Afsluitende netwerkborrel

