Stichting postacademische nascholingen

13de

editie

OUDERENGENEESKUNDE MAASTRICHT 2.0
actualiteit en ontwikkelingen

Uitnodiging driedaags congres

1, 2 en 3 april 2020 | Hotel Crowne Plaza Maastricht | 17 geaccrediteerde uren
VOOR: klinisch geriaters, specialisten ouderengeneeskunde, internisten ouderengeneeskunde,

kaderhuisartsen ouderengeneeskunde en specialisten in opleiding voor deze specialismen

in samenwerking met:

VOORWOORD
Beste collega,
Graag willen wij u uitnodigen voor de 13e editie van het congres “Ouderengeneeskunde Maastricht 2.0” dat op 1, 2 en 3 april 2020 in het mooie en gezellige Maastricht zal plaatsvinden.
Zoals u gewend bent, zorgen wij weer voor een gevarieerd programma met een keur aan goede
sprekers. Enkele onderwerpen die aan bod komen zijn: bewegingsstoornissen bij ouderen,
preventie en behandeling van beroerte, diabetes mellitus en nierfunctie, COPD, de oudere huid,
jeuk en (brand)wonden en het stoppen van medicatie.
Ook is er altijd ruimte voor actualiteiten binnen de zorg. Zo zal bijvoorbeeld aandacht besteed
worden aan het fenomeen ‘netwerk-geneeskunde’ en aan ontwikkelingen op het gebied van de
shortstay-zorg voor ouderen.
Wij zien u graag (weer) in Maastricht,
Namens de organisatoren,
Jos Schols, hoogleraar ouderengeneeskunde
René Jansen, klinisch geriater
Ruud Huygens, organisatie
Dit congres wordt mede mogelijk gemaakt door:

PROGRAMMA | woensdag 1 april
10.00 - 10.30

Ontvangst

10.30 - 10.45
Welkom
		prof. dr. J.M.G.A. Schols

Blok 1		

Algemeen

10.45 - 11.15
		

Is onze ouderenzorg te duur?
prof. dr. J.J. Polder

11.15 - 12.30
		
		
		

Tijd voor een nieuwe kijk op de geneeskundige
zorg voor ouderen; over inhoud, de regelgeving en
de rol van de professional.
drs. C.G. Mastenbroek

12.30 - 13.30

Lunch

Blok 2		

Deprescribing

		Voorzitter prof. dr. J.M.G.A. Schols

		

Voorzitter dr. R.W.M.M. Jansen

13.30 - 14.00
Stoppen van behandeling met antistollingsmidde		
len bij kwetsbare ouderen in het palliatieve stadium
		of verpleeghuis.
		
drs. F.B.M. Horstink-Wortel
14.00 - 14.30
		

Wanneer stoppen met statines bij ouderen.
drs. E.E.F. Kleipool

14.30 - 15.00
		
		

Deprescribing in de praktijk: belemmerende en
bevorderende factoren bij artsen en patiënten.
prof. dr. P. Denig

15.00 - 15.30

Pauze

Blok 3 		
Preventie, diagnostiek en behandeling van
		beroerte
		Voorzitter dr. R.W.M.M. Jansen

15.30 - 16.00
Beroerte, omvang probleem en diagnostiek bij
		ouderen.
		
prof. dr. L.J. Kappelle
16.00 - 16.30
Trombolyse en Intra Arteriële Trombectomie bij 75
		plussers.
		
dr. R.A.R. Gons
16.30 - 17.00
		

Atriumfibrilleren als sluipmoordenaar.
prof. dr. H.J.G.M. Crijns

17.00 - 17.30
		

Screening van atriumfibrilleren.
dr. M.E.W. Hemels

17.30 - 18.30

Afsluitende borrel

PROGRAMMA | donderdag 2 april
Blok 4 		

COPD

Blok 7		

09.00 - 09.30
		

Diagnostiek van COPD
dr. F.M.E. Franssen

13.45 - 14.15
Voeding van de zieke geriatrische patiënt in het
		ziekenhuis.
		
dr. A.R.H. van Zanten

		Voorzitter dr. R.W.M.M. Jansen

09.30 - 10.00
COPD-behandeling anno 2019: een eenduidige
		benadering.
		
prof. dr. G.J. Wesseling

Blok 5		

Bewegingsstoornissen

		Voorzitter dr. R.W.M.M. Jansen
10.00 - 10.45
Vroegdiagnostiek en behandeling van de ziekte
		van Parkinson.
		
prof. dr. T. van Laar
10.45 - 11.15

Pauze

Voeding

		Voorzitter prof. dr. J.M.G.A. Schols

14.15 - 14.45
		
		

Voeding bij ouderen die een (chirurgische) oncologische ingreep ondergaan.
prof. dr. B.L. van Leeuwen

14.45 - 15.15
		

Voeding voor vitaliteit, Thuis en in de Zorg.
prof. dr. C.P.G.M. de Groot

15.15 - 15.45

Pauze

Blok 8		

Dermatologie

		Voorzitter dr. R.W.M.M. Jansen

Blok 6 		Netwerkgeneeskunde				 15.45 - 16.15

Jeuk bij ouderen.
drs. M.T.W. Gaastra

		Voorzitter prof. dr. J.M.G.A. Schols

		

11.15 - 11.45
		

Dubbelzorg vereist netwerkzorg.
dr. J. Collet

11.45 - 12.15
		

Netwerkgeneeskunde in de geriatrie.
dr. E.J. Vlieger

16.15 - 16.45
Moderne brandwondbehandeling bij ouderen; een
		paradigma verschuiving.
		
dr. H. Hoeksema

12.15 - 12.45
Discussie met reactie van (evt. stellingen).
		drs. A.J. Arends
		
drs. N.M. Nieuwenhuizen
12.45 - 13.45

Lunch

16.45		
Afsluiting dag 2
		Voorzitter prof. dr. J.M.G.A. Schols
16.45 - 17.30
Scannen of hand vasthouden: het misverstand
		
over wetenschappelijke kennis in situaties van
		onoplosbaar lijden.
		
drs. B. Keizer

PROGRAMMA | vrijdag 3 april
Blok 9		

Hart en Vaten

Blok 11		

Fractuurpreventie

09.00 - 09.30
		

Perifeer vaatlijden bij de oude (kwetsbare) patiënt.
dr. E. Willigendael

13.30 - 13.55
		

10 jaars data met denosumab.
prof. dr. M.H. Emmelot-Vonk

09.30 - 10.00
		

Behandeling van het chronisch coronair vaatlijden.
dr. L. Ruiters

10.00 - 10.30
		

Hartfalen bij ouderen, tips & tricks.
dr. J.J. Brugts

13.55 - 14.20
		
		

Zinnige zorg osteoporose: rapport zorginstituut en
nieuwe conceptrichtlijn: wat gaat er veranderen?
dr. H.C. Willems

10.30 - 11.00

Pauze

14.20 - 14.45
		
		

Welke dilemma’s zijn er met de osteoporose
behandeling in het verpleeghuis?
dr. R.L. van Bezooijen

Blok 10		

Diabetes Mellitus

Blok 12		

Blik op de toekomst				

14.45 - 15.30
		

Zijn lipiden van belang voor de oudere patiënt?
dr. F.M.A.C. Martens

		

Voorzitter dr. R.W.M.M. Jansen

		Voorzitter dr. R.W.M.M. Jansen
11.00 - 11.45
Update richtlijnen diabetes mellitus en betekenis
		
voor (kwetsbare) ouderen (inclusief positie SGLT2
		bij hartfalen).
		
dr. S. Simsek
11.45 - 12.30
		
		

Praktische aspecten bij de diabetes behandeling
bij (kwetsbare) ouderen.
dr. S.J. Pinto-Sietsma

12.30 - 13.30

Lunch

		

Voorzitter prof. dr. J.M.G.A. Schols

		Voorzitter dr. R.W.M.M. Jansen

15.30		
Afsluiting congres
		Voorzitter prof. dr. J.M.G.A. Schols

SPREKERS EN VOORZITTERS
Woensdag 1 april
prof. dr. J.J. Polder, gezondheidseconoom, RIVM en Tilburg University
drs. C.G. Mastenbroek, adviseur ouderenzorg, Zorginstituut/ VWS
drs. F.B.M. Horstink-Wortel, specialist ouderengeneeskunde/ kaderarts palliatieve zorg en scen arts, Gericare
drs. E.E.F. Kleipool, arts onderzoeker, interne ouderengeneeskunde,
Amsterdam UMC locatie VUmc
prof. dr. P. Denig, hoogleraar klinische farmacie en farmacologie,
UMC Groningen
prof. dr. L.J. Kappelle, neuroloog, UMC Utrecht
dr. R.A.R. Gons, neuroloog, Catharina Ziekenhuis, Eindhoven
prof. dr. H.J.G.M. Crijns, cardioloog, Maastricht UMC+
dr. M.E.W. Hemels, cardioloog, Rijnstate Ziekenhuis Arnhem

Donderdag 2 april
dr. F.M.E. Franssen, longarts, Maastricht UMC+
prof. dr. G.J. Wesseling, longarts, Maastricht UMC+
prof. dr. T. van Laar, neuroloog, UMC Groningen
dr. J. Collet, specialist ouderengeneeskunde, Mondriaan GGz en
Universiteit Maastricht
dr. E.J. Vlieger, arts en ondernemer Alii, Amsterdam
dr. A.J. Arends, klinisch geriater en voorzitter NVKG, Maasstad
Ziekenhuis Rotterdam
drs. N.M. Nieuwenhuizen,
specialist ouderengeneeskunde en voorzitter Verenso, Utrecht
dr. A.R.H. van Zanten, internist-intensivist, Ziekenhuis Gelderse Vallei
prof. dr. B.L. van Leeuwen, oncologisch chirurg, UMC Groningen
prof. dr. ir. C.P.G.M. de Groot, hoogleraar voeding en veroudering,
Wageningen University en Research

drs. M.T.W. Gaastra, dermatoloog, Noordwest Ziekenhuisgroep
Alkmaar
dr. H. Hoeksema, plastisch chirurg, Universitair Ziekenhuis Gent
drs. B. Keizer, specialist ouderengeneeskunde, filosoof, schrijver		
en columnist, Expertisecentrum Euthanasie Den Haag

Vrijdag 3 april
dr. E. Willigendael, vaatchirurg, MST Enschede
dr. L. Ruiters, cardioloog, Zuyderland Ziekenhuis Heerlen
dr. J.J. Brugts, cardioloog, Erasmus MC Rotterdam
dr. S. Simsek, internist-endocrinoloog, Noordwest Ziekenhuisgroep
Alkmaar
dr. S.J. Pinto-Sietsma, vasculair internist en klinisch epidemioloog,
Amsterdam UMC locatie AMC
prof. dr. M.H. Emmelot-Vonk, klinisch geriater, UMC Utrecht
dr. H.C. Willems, klinisch geriater, Amsterdam UMC locatie AMC
dr. R.L. van Bezooijen, specialist ouderengeneeskunde, Florence
Health and Care, Den Haag
dr. F.M.A.C. Martens, cardioloog, Deventer Ziekenhuis

Voorzitters
prof. dr. J.M.G.A. Schols,
hoogleraar ouderengeneeskunde, Universiteit Maastricht en
zorgorganisatie Envida Maastricht
dr. R.W.M.M. Jansen,
klinisch geriater, Noordwest Ziekenhuisgroep Alkmaar

DEELNAME EN OVERIGE INFORMATIE
Crowne Plaza Maastricht

Overnachtingen

Het 13de congres wordt gehouden op deze
fraaie locatie gelegen aan de Maas in de zalen Ceramique. Deze zalen bieden een panoramisch uitzicht op de Maas, gelegen in het
historische centrum van Maastricht.

Overnachtingen zijn niet inbegrepen deze
dient u zelf te boeken. Dit kan onder andere
bij de congres locatie Hotel Crowne Plaza.

U reist op eigen gelegenheid en de locatie is
zeer goed met het openbaar vervoer en de
auto te bereiken.
Parkeren kan in de parkeergarage Q-Park
plein 1992 gelegen naast het hotel en is op
eigen kosten.

Deelname kosten
Driedaags congres 		

€ 795

Aanmelden voor 31 december 2019

€ 695

Driedaags congres		
voor specialisten in opleiding

€ 575

Arrangement
• Deelname aan het congres
• Koffie/thee/fris en snacks in de pauzes
• Uitgebreid lunchbuffet met saladebar
• Afsluitende receptie op openingsdag
woensdag 10 april

Aanvullende informatie ontvangt u bij de bevestiging van uw inschrijving.

Accreditatie
Er is accreditatie (ABAN) aangevraagd voor
17 uur via de BIA (Beperkte Instellingsgebonden Accreditatie) van Huisartsgeneeskunde
Maastricht. Alle vakregisters nemen deze
scholingspunten integraal over.

Vragen
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ruud Huygens +316 21 56 46 20 of
mailen naar info@stipona.nl

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via www.stipona.nl
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Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door
fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting
postacademische nascholingen.
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