
1931 Congrescentrum, ‘s-Hertogenbosch

www.geriatriedagen.nl

Algemene informatie

Datum en locatie
Donderdag 7 en vrijdag 8 februari 2019
1931 Congrescentrum
Oude Engelenseweg 1, 5222 AA ‘s-Hertogenbosch
Tel 088 900 03 33 
www.1931.nl

Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd bij:
•  Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG)
•  Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
•  Accreditatie Bureau Cluster 1 

(Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten)
•  Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
•  Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register
•  Deelregisters Algemeen Fysiotherapeut en Geriatriefysiotherapeut
•  Nederlandse Associatie van Physician Assistants (NAPA)

Inschrijving
 t/m 3 december 2018 03-12-2018 / 09-02-2019
Normaal tarief 1 dag EUR 275,- EUR 325,-
Normaaltarief 2 dagen EUR 425,- EUR 475,-
Arts ass. / leden V&VN / NVFG / NVG&KNOWS 1 dag  EUR 195,-  EUR 265,-
Arts ass. / leden V&VN / NVFG / NVG&KNOWS 2 dagen EUR 345,- EUR 425,-

* Voltijdstudenten dien een kopie van hun studentenkaarten per e-mail als bewijs in te dienen.

Congresdiner & feest
Op donderdag 7 februari 2019 vindt het congresdiner & feest plaats bij Hotel Central in ’s-Hertogenbosch. 
U kunt bij uw inschrijving kenbaar maken of u hieraan wilt deelnemen.
De kosten bedragen EUR 75 per persoon.
 
Hotelaccommodatie
Hotelreserveringen kunnen worden gemaakt via HMC Reservations. De link vindt u op www.geriatriedagen.nl.

Annulering
Bij ontvangst van uw schriftelijke annulering vóór vrijdag 30 december 2018 vindt restitutie plaats onder 
aftrek van EUR 35 administratiekosten. Na deze datum kan geen restitutie meer plaatsvinden.

Betaling
Door middel van het afgeven van een éénmalige machtiging of via IDeal.

Congressecretariaat  Twitter mee
Congress Care 

   

 
 #Geriatrie2019

Postbus 440   en volg ons @Geriatriedagen
5201 AK ‘s-Hertogenbosch
Tel  073 690 14 15
info@congresscare.com
www.congresscare.com

Donderdag 7 en vrijdag 8 februari 2019

1e aankondiging

Geriatriedagen 2019

Abstract 
deadline:17 september

2018

Inleiding

Traditiegetrouw vindt in februari het wetenschappelijk congres De Geriatriedagen plaats. Het congres is dé 
ontmoetingsplek voor professionals die zich inzetten voor kwalitatief hoogstaande geriatrische zorg en 
behandeling van mensen met multiproblematiek. Multidisciplinaire samenwerking is kenmerkend voor 
klinische geriatrie; daarom plenaire sessies voor allen over uiteenlopende onderwerpen als de ziekte van 
Parkinson (prof. dr. Teus van Laar), de invloed van obesitas op het ouder worden (prof. dr. ir. Marjolein Visser) 
en de sociale benadering van dementie (prof. mr. dr. Anne-Mei The). Daarnaast een academic round en 
nieuw dit jaar sessies specifiek voor de verschillende disciplines. Voor ieder wat wils dus. Hebt u onderzoek 
gedaan en wilt u dit presenteren in de vorm van een poster of liever mondeling, wij zien uw aanmelding 
graag tegemoet. Wilt u kennis of initiatieven delen met uw collega’s in den lande middels een mini-
symposium of workshop, meldt u vooral aan.

De leden van de congrescommissie hopen u te ontmoeten op 7 en 8 februari 2019!

Mieke Bil, voorzitter
Clara Drenth-van Maanen, vice-voorzitter

Congrescommissie

 Marian Adriaansen
 NVG-KNOWS

 Ina Bettman
 NVFG

 Mieke Bil
 V&VN Geriatrie & Gerontologie

 Clara Drenth
 NVKG

 Hans Drenth
 NVFG

 Floor van Deudekom
 NVKG

 Esther van de Glind
 NVKG

 Robbert Gobbens
 V&VN Geriatrie & Gerontologie

 Harmke Polinder-Bos
 NVKG

 Sarah Robben
 NVKG

 Erica van de Veerdonk
 NVG-KNOWS

 Ron Warnier
 V&VN Geriatrie & Gerontologie

Plenaire sprekers
Parkinson bij de oudere patiënt
Prof. dr. Teus van Laar, hoogleraar neurologie, UMCG, Groningen

Verouderen met een maatje meer
Prof. dr. ir. Marjolein Visser, hoogleraar gezond ouder worden, afdeling Gezondheidswetenschappen,
Vrije Universiteit, Amsterdam, Amsterdam Public Health research institute

De sociale benadering van dementie
Prof. mr. dr. Anne-Mei The, cultureel antropoloog, bijzonder hoogleraar Langdurige Zorg en Dementie, 
Universiteit van Amsterdam

Academic round
Prof. dr. C.P. (Cees) van der Schans, faculteit Medische Wetenschappen, UMCG, Groningen
Prof. dr. Mariëlle Emmelot-Vonk, klinisch geriater, medisch afdelingshoofd geriatrie, UMC Utrecht

Oproep tot programmabijdragen
Wij nodigen eenieder uit om een voorstel in te dienen voor een mini-symposium, een workshop of een 
abstract. Uw presentatie is gebaseerd op recente onderzoeksresultaten, nieuwe interventies, methodes of 
innovaties in beleid of praktijk.

Mini symposium:
Belicht in een symposium een bepaald thema van verschillende kanten. De voorkeur gaat uit naar een 
multidisciplinaire opzet van het symposium en naar vernieuwende thema’s. Naast de praktische 
toepasbaarheid van de uitkomsten dient ook de wetenschappelijke bewijslast aan de orde te komen. 
Er is 60 minuten tijd beschikbaar. Deze tijd kan de organisator van het symposium naar eigen inzicht 
indelen. Houd hierbij wel rekening met tijd voor vragen en het wisselen van sprekers. De tijdsbewaking 
tijdens het symposium ligt in handen van de organisator.

Workshop:
Bespreek in een workshop op een interactieve manier een vernieuwend onderwerp, zodanig dat de 
toehoorders er de volgende werkdag direct mee aan de slag kunnen. Naast de praktische toepasbaarheid 
dient ook de wetenschappelijke bewijslast aan de orde te komen. Er is 60 minuten tijd beschikbaar voor 
een workshop.

Abstract:
Voor de Geriatriedagen 2019 kunnen weer abstracts ingediend worden. Na beoordeling door de 
abstractcommissie zal een deel van de indieners gevraagd worden om een mondelinge presentatie 
(12 minuten excl. vragen) of een posterpresentatie te verzorgen. Abstracts moeten in het Nederlands 
worden aangeleverd en gebaseerd zijn op recente onderzoeksresultaten, nieuwe interventies, 
methoden of innovaties in beleid of praktijk. Abstracts zonder resultaten worden niet geaccepteerd.

De deadline voor inzending van programmabijdragen: maandag 17 september 2018
Via www.geriatriedagen.nl kunt u de voorwaarden bekijken en uw voorstel indienen.

Belangrijke data
17 september 2018 sluitingsdatum indienen programmabijdragen/posterpresentaties
12 oktober 2018 berichtgeving programmabijdragen/posterpresentaties (niet) geaccepteerd
3 december 2018 sluitingsdatum vroeg inschrijftarief
7 en 8 februari 2019 Geriatriedagen 2019

Deelnemende verenigingen
Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie
Nederlandse Vereniging voor Gerontologie
Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, afdeling Geriatrie & Gerontologie
Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie 

Doelgroep
De Geriatriedagen zijn bedoeld voor verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, physician assistants, 
fysiotherapeuten, klinisch geriaters, internisten met het aandachtsgebied ouderengeneeskunde, sociaal 
geriaters, ouderenpsychiaters, specialisten oudergeneeskunde en gerontologen, alsmede voor personen in 
opleiding voor een van deze aandachtsgebieden.
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Donderdag 7 en vrijdag 8 februari 2019

1e aankondiging

Geriatriedagen 2019

Abstract 
deadline:17 september

2018

Inleiding

Traditiegetrouw vindt in februari het wetenschappelijk congres De Geriatriedagen plaats. Het congres is dé 
ontmoetingsplek voor professionals die zich inzetten voor kwalitatief hoogstaande geriatrische zorg en 
behandeling van mensen met multiproblematiek. Multidisciplinaire samenwerking is kenmerkend voor 
klinische geriatrie; daarom plenaire sessies voor allen over uiteenlopende onderwerpen als de ziekte van 
Parkinson (prof. dr. Teus van Laar), de invloed van obesitas op het ouder worden (prof. dr. ir. Marjolein Visser) 
en de sociale benadering van dementie (prof. mr. dr. Anne-Mei The). Daarnaast een academic round en 
nieuw dit jaar sessies specifiek voor de verschillende disciplines. Voor ieder wat wils dus. Hebt u onderzoek 
gedaan en wilt u dit presenteren in de vorm van een poster of liever mondeling, wij zien uw aanmelding 
graag tegemoet. Wilt u kennis of initiatieven delen met uw collega’s in den lande middels een mini-
symposium of workshop, meldt u vooral aan.

De leden van de congrescommissie hopen u te ontmoeten op 7 en 8 februari 2019!

Mieke Bil, voorzitter
Clara Drenth-van Maanen, vice-voorzitter

Congrescommissie

 Marian Adriaansen
 NVG-KNOWS

 Ina Bettman
 NVFG

 Mieke Bil
 V&VN Geriatrie & Gerontologie

 Clara Drenth
 NVKG

 Hans Drenth
 NVFG

 Floor van Deudekom
 NVKG

 Esther van de Glind
 NVKG

 Robbert Gobbens
 V&VN Geriatrie & Gerontologie

 Harmke Polinder-Bos
 NVKG

 Sarah Robben
 NVKG

 Erica van de Veerdonk
 NVG-KNOWS

 Ron Warnier
 V&VN Geriatrie & Gerontologie

Plenaire sprekers
Parkinson bij de oudere patiënt
Prof. dr. Teus van Laar, hoogleraar neurologie, UMCG, Groningen

Verouderen met een maatje meer
Prof. dr. ir. Marjolein Visser, hoogleraar gezond ouder worden, afdeling Gezondheidswetenschappen,
Vrije Universiteit, Amsterdam, Amsterdam Public Health research institute

De sociale benadering van dementie
Prof. mr. dr. Anne-Mei The, cultureel antropoloog, bijzonder hoogleraar Langdurige Zorg en Dementie, 
Universiteit van Amsterdam

Academic round
Prof. dr. C.P. (Cees) van der Schans, faculteit Medische Wetenschappen, UMCG, Groningen
Prof. dr. Mariëlle Emmelot-Vonk, klinisch geriater, medisch afdelingshoofd geriatrie, UMC Utrecht

Oproep tot programmabijdragen
Wij nodigen eenieder uit om een voorstel in te dienen voor een mini-symposium, een workshop of een 
abstract. Uw presentatie is gebaseerd op recente onderzoeksresultaten, nieuwe interventies, methodes of 
innovaties in beleid of praktijk.

Mini symposium:
Belicht in een symposium een bepaald thema van verschillende kanten. De voorkeur gaat uit naar een 
multidisciplinaire opzet van het symposium en naar vernieuwende thema’s. Naast de praktische 
toepasbaarheid van de uitkomsten dient ook de wetenschappelijke bewijslast aan de orde te komen. 
Er is 60 minuten tijd beschikbaar. Deze tijd kan de organisator van het symposium naar eigen inzicht 
indelen. Houd hierbij wel rekening met tijd voor vragen en het wisselen van sprekers. De tijdsbewaking 
tijdens het symposium ligt in handen van de organisator.

Workshop:
Bespreek in een workshop op een interactieve manier een vernieuwend onderwerp, zodanig dat de 
toehoorders er de volgende werkdag direct mee aan de slag kunnen. Naast de praktische toepasbaarheid 
dient ook de wetenschappelijke bewijslast aan de orde te komen. Er is 60 minuten tijd beschikbaar voor 
een workshop.

Abstract:
Voor de Geriatriedagen 2019 kunnen weer abstracts ingediend worden. Na beoordeling door de 
abstractcommissie zal een deel van de indieners gevraagd worden om een mondelinge presentatie 
(12 minuten excl. vragen) of een posterpresentatie te verzorgen. Abstracts moeten in het Nederlands 
worden aangeleverd en gebaseerd zijn op recente onderzoeksresultaten, nieuwe interventies, 
methoden of innovaties in beleid of praktijk. Abstracts zonder resultaten worden niet geaccepteerd.

De deadline voor inzending van programmabijdragen: maandag 17 september 2018
Via www.geriatriedagen.nl kunt u de voorwaarden bekijken en uw voorstel indienen.

Belangrijke data
17 september 2018 sluitingsdatum indienen programmabijdragen/posterpresentaties
12 oktober 2018 berichtgeving programmabijdragen/posterpresentaties (niet) geaccepteerd
3 december 2018 sluitingsdatum vroeg inschrijftarief
7 en 8 februari 2019 Geriatriedagen 2019

Deelnemende verenigingen
Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie
Nederlandse Vereniging voor Gerontologie
Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, afdeling Geriatrie & Gerontologie
Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie 

Doelgroep
De Geriatriedagen zijn bedoeld voor verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, physician assistants, 
fysiotherapeuten, klinisch geriaters, internisten met het aandachtsgebied ouderengeneeskunde, sociaal 
geriaters, ouderenpsychiaters, specialisten oudergeneeskunde en gerontologen, alsmede voor personen in 
opleiding voor een van deze aandachtsgebieden.


