SYMPOSIUM

Gluren bij de buren
Ouderenzorg in België en Nederland
8 oktober 2022
Provinciehuis Antwerpen
Kon. Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen, België

Inhoud

In samenwerking met Domus Medica, de Universiteit van Antwerpen en KU Leuven
organiseert de Specialisme Ouderengeneeskunde Opleiding van het Leids Universitair
Medisch Centrum (SOOL) ter gelegenheid van haar 25 jarig bestaan op 8 oktober 2022 in het
Provinciehuis van Antwerpen het symposium: "Gluren bij de buren: de ouderenzorg in België en
Nederland vergeleken”.
Onderwerpen die aan bod komen, en die door gerenommeerde Belgische en Nederlandse
sprekers belicht worden, zijn:
de organisatie en financiering van de zorg voor ouderen;
interprofessioneel samenwerken;
technische ontwikkelingen om langer thuis te kunnen blijven wonen en de ethische
uitdagingen daarbij;
proactieve zorgplanning en het voorkomen van ongewenste ziekenhuisopnames;
valpreventie;
opleiden in de ouderengeneeskunde.
Dit jubileumsymposium wordt om 17.00 uur feestelijk afgesloten met een borrel.

Doelgroep
Cursuscommissie

Accreditatie
Kosten

In de ouderengeneeskunde geïnteresseerde artsen.
prof. dr. W. Achterberg, dr. V. Chel, mw. dr. K. Cordemans, mw. dr. E. Kool, prof. dr. J. de
Lepeleire, mw. drs. A. Moll-Jongerius, prof. dr. R. Remmen, prof. dr. J. Schols en
prof. dr. J. Wens.
België: RIZIV, Nederland: ABC 1, 6 uur.
Het symposium is kosteloos en wordt aangeboden door de Specialisme Ouderengeneeskunde
Opleiding van het Leids Universitair Medisch Centrum (SOOL).
NB Na aanmelden is kosteloos annuleren mogelijk tot uiterlijk 1 oktober 2022. Indien u zich wel opgeeft maar niet verschijnt dan
wordt 100 euro in rekening gebracht i.v.m. gemaakte kosten. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Aanmelden kan tot 15 augustus 2022 via onderstaande QR code.

Programma

Ouderenzorg in België en Nederland
09.00 - 09.15

Opening
prof. dr. Cathy Berx, Gouverneur Antwerpen

DEEL 1
Ouderengeneeskunde in België en Nederland:
De huidige situatie
09.15 - 09.25

Belgische en Nederlandse ouderenzorg - hoog over - vergeleken:
enkele observaties van op de grens.
prof. dr. Roy Remmen (huisarts UAntwerpen)

09.25 - 09.50

De zorg voor kwetsbare ouderen thuis en de praktijk van de
Coördinerende en Raadgevende Arts in Woonzorgcentra (CRA) in
België.
prof. dr. Jan de Lepeleire (huisarts KU Leuven)

09.50 - 10.15

De medische zorg voor thuiswonende ouderen met complexe
problematiek in Nederland: wie doet wat?
prof. dr. Jacobijn Gussekloo (huisarts LUMC) en drs. Yvonne Martens (specialist
ouderengeneeskunde LUMC)

10.15 -10.35

Paneldiscussie

10.35 - 11.00

Koffiepauze

12.20 - 12.40

Discussie aan de hand van stellingen.

12.40 - 13.45

Lunch

13.45 - 14.15

Voorkomen van ongewenste/vermijdbare ziekenhuisopnames
van ouderen: wat kan proactieve zorgplanning betekenen?
dr. Pieter Heeren (verpleegkundige KU en UZ Leuven) en prof. dr. Simon
Mooijaart (internist ouderengeneeskunde LUMC)

14.15 - 14.35

Discussie aan de hand van stellingen.

14:35 - 15.05

De nieuwe richtlijn valpreventie in woonzorgcentra in Vlaanderen.
prof. dr. Ellen Vlaeyen (KU Leuven & UHasselt, Expertisecentrum Val- en
fractuurpreventie Vlaanderen) en prof. dr. Wilco Achterberg (specialist
ouderengeneeskunde LUMC)

15.05 -15.25

Discussie aan de hand van stellingen.

15.25 - 15.55

Theepauze

15.55 - 16.25

Opleiden in de ouderengeneeskunde: uitdagingen, kansen en
wensen.
prof. dr. Johan Wens (huisarts UAntwerpen) en drs. Beatrijs de Leede
(onderwijskundige en opleidingscoördinator LUMC/SOOL)

16.25 - 16.45

Discussie aan de hand van stellingen.

16.45 - 17.00

Samenvatting en afsluiting.

17.00 - 18.00

Feestelijke borrel

DEEL 2
Hot Topics en de toekomst
11.00 - 11.30

Interprofessioneel samenwerken in de ouderengeneeskunde.
prof. dr. Giannoula Tsakitzidis (onderzoeker UA) en dr. Monica van Eijk
(specialist ouderengeneeskunde LUMC)

11:30 - 11:50

Discussie aan de hand van stellingen.

11:50 - 12.20

Langer thuis wonen met technische ondersteuningen en de
ethische uitdagingen daarbij.
prof. dr. ir. Masi Mohammadi (TU Eindhoven) en dr. Tijs
Vandemeulebroucke (onderzoeker UBonn, KU Leuven)

Aanmelden kan tot
Contactgegevens
Specialisme Ouderengeneeskunde Opleiding Leiden (SOOL)
Leids Universitair Medisch Centrum
afdeling Public health en Eerstelijnsgeneeskunde
postadres: V0-P | postbus 9600 | 2300 RC LEIDEN NEDERLAND
e-mail: sool@lumc.nl
tel: 00 31 (0)71-5268427

15 augustus 2022

via onderstaande QR code.

