Datum en locatie
Woensdag 1 april 2020, Aristo Utrecht
Aristo Utrecht ligt naast station Utrecht Lunetten
Parkeergelegenheid is gratis maar beperkt

8e Landelijke Studiedag

Uw investering
€ 449,- p.p. exclusief btw
Kortingen
Collegakorting: € 50,Groepskorting: 5 = 4
U ontmoet
Klinisch geriaters, internisten-ouderengeneeskunde en andere medisch
specialisten, huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen,
verpleegkundig specialisten en management in de ouderen- en
ziekenhuiszorg
Meer weten?
Zie onze website

Ook op onze agenda:

Tijdelijke opname
thuiswonende
ouderen

Ouderen en
psychiatrie

Cultuursensitieve
ouderenzorg

Verpleegkundig
leiderschap

 5 februari 2020

 18 maart 2020

 22 april 2020

 9 juni 2020

Deze bijeenkomst is een initiatief van
Leids Congres Bureau | Academie

Kwetsbare Ouderen
in het Ziekenhuis
 1 april 2020

 Utrecht

 Accreditatie

• Praat mee met Nico van Meeteren over toekomstbestendige ouderenzorg
• Nieuw initiatieven onder de loep: Farmaca-team, financiële ontschotting en meer

Natalja Verhoeven en Odile Vreeken
Programmamanagers
071-5148203 | info@leidscongresbureau.nl

www.leidscongresbureau.nl

• 5 accreditatiepunten: ABC1, NVKG, NVSHA, V&VN en VSR


www.leidscongresbureau.nl

Kwetsbare Ouderen in het Ziekenhuis
Een ziekenhuisopname is voor ouderen risicovol en veel ouderen functioneren na een
ziekenhuisopname minder goed dan ervoor. Het is van belang dat ziekenhuizen preventief
inspelen op de behoeften van deze oudere patiënten. Een belangrijke factor hierbij is continuïteit van zorg.
Na deze studiedag bent u helemaal op de hoogte van de laatste stand van zaken en van goede initiatieven om kwetsbare ouderen in het ziekenhuis de best mogelijke zorg te leveren.

€ 50,collegakorting

OCHTENDPROGRAMMA

MIDDAGPROGRAMMA

10.00 uur

13.45 uur

Opening door de dagvoorzitter
• Blik op recente ontwikkelingen
• Inventarisatie vragen en verwachtingen deelnemers
Yvonne Schoon, klinisch geriater en afdelingshoofd SEH Radboudumc

10.30 uur

Óut/-d de zorg, toekomstbehendig
De wereld verandert. Gezondheid en zorg óók.
“Doe mee!” is het adagium, naar believen en vermogen, tot op hoge leeftijd.
• Een inspiratielezing over toekomstbehendige i.p.v. toekomstbestendige
zorg.
Prof. dr. Nico van Meeteren, directeur van het bureau van de Topsector Life
Sciences & Health en hoogleraar Fysiotherapie aan de Maastricht University

11.30 uur

Koffiepauze

12.00 uur

Farmaca-team op de SEH
Het JBZ is gestart met een Farmaca-team (F-team). Het F-team kijkt bij
ouderen die via de SEH zijn binnengekomen of de opname is veroorzaakt
door medicijnbijwerkingen of verkeerd gebruik.
• Vervolgonderzoek medicatieveiligheid: wat zijn de uitkomsten en wat kan
je ermee?
• Hoe zit het met de samenwerking met de eerstelijn en hoe zorgen we er
samen voor dat de focus komt op de oorzaak in plaats van gevolg?
Rob van Marum, bijzonder hoogleraar Farmacotherapie bij ouderen bij de
vakgroep Huisartsengeneeskunde en Ouderengeneeskunde van het VUmc in
Amsterdam

12.45 uur

Vragen en discussie

13.00 uur

Lunchpauze

Geaccrediteerd door

Keuzeronde

U kunt kiezen uit sessie A of B
A: Proeftuin revalidatie en herstel
De financiële schotten worden binnen
de verpleeghuiszorg weggehaald, de
specialist ouderengeneeskunde mag
zelf de zorg indiceren.
• Ervaringen en lessons learned van
de proeftuin worden gedeeld.
Eefje Perlot, directeur ZGG
Herstelcentrum

B: Complexiteit in de ouderenzorg:
wat kun je zelf doen?
Ouderenzorg is complex! Wat maakt
de zorg voor kwetsbare ouderen
complex? Maar nog belangrijker: hoe
kun je als zorgprofessional omgaan
met die complexiteit?
Dieneke van Asselt, klinisch geriater
Radboudumc

14.45 uur

Korte pauze

15.00 uur

Van interprofessioneel onderwijs naar praktijk? Of beter andersom?
De toenemende complexiteit van zorgvragen van patiënten vraagt om
professionals die over grenzen van hun eigen professie heen kunnen
handelen en aankomend professionals die hiertoe opgeleid zijn. Schotten
tussen beroepsgroepen verdwijnen.
• Hoe wordt interprofessioneel leren binnen de Radboudumc Health
Academy en de afdeling Geriatrie vormgeven?
• Welke lessons learned zijn er?
Dieneke van Asselt, klinisch geriater Radboudumc en Marjon Breteler,
kwartiermaker Interprofessioneel Leren Radboudumc Health Academy

16.00 uur

Borrel

 1 april 2020

 Utrecht
Schrijf u in via www.leidscongresbureau.nl

 Accreditatie

