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Inleiding
Beste collega’s
Zoals ieder jaar vindt in februari het wetenschappelijk congres De Geriatriedagen plaats. Het congres is dé
ontmoetingsplek voor professionals die zich inzetten voor kwalitatief hoogstaande geriatrische zorg. Uniek
voor de Geriatriedagen is dat het een multidisciplinair congres is. Zo zullen er tijdens de plenaire sessies
sprekers zijn vanuit verschillende disciplines. We zijn er trots op dat we dr. Andrew Clegg, vanuit Bradford,
Groot Brittannië, bereid hebben gevonden om te spreken over een nieuwe manier van denken in de
geriatrie: ‘From Frailty to Resilience’ (van kwetsbaarheid naar weerbaarheid). Tjasse Bruintjes, KNO-arts in
Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn, zal spreken over duizeligheid bij ouderen. Sandra Zwakhalen, hoogleraar
verplegingswetenschap aan de Universiteit Maastricht, zal ons meer vertellen over ouderen in de wijk en
Cindy Veenhof, hoogleraar fysiotherapie aan het UMC Utrecht/hogeschool Utrecht, zal een presentatie
houden; met technologie de patiënt in beweging?
Het belooft dus weer een divers programma te worden. Hebt u onderzoek gedaan en wilt u dit
presenteren in de vorm van een poster of mondelinge presentatie, dan zien wij uw abstract graag
tegemoet. Wilt u kennis of initiatieven delen met uw collega’s in den lande door middel van een
minisymposium of workshop, meldt u vooral aan.
De leden van de congrescommissie hopen u te ontmoeten op 6 en 7 februari 2020 in ’s Hertogenbosch!
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Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, afdeling Geriatrie & Gerontologie
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Plenaire sprekers
Frailty to Resilience
Andrew Clegg, Associate Professor, University of Leeds
Duizeligheid bij ouderen
Tjasse Bruintjes, KNO-arts, Gelre ziekenhuizen, Apeldoorn
Ouderen in de wijk
Sandra Zwakhalen, hoogleraar verplegingswetenschap, Faculty of Health Medicine and Life Sciences,
Universiteit Maastricht
Met technologie de patiënt in beweging?
Cindy Veenhof, lector, lectoraat ‘Innovatie van Beweegzorg’ , Hogeschool 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 2020 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 deadlines voor inzending van programmabijdragen:
16 september 2019 Voor inzending van symposia en workshops
21 oktober 2019 Voor inzending van abstracts voor mondelinge- en poster presentaties
Via www.geriatriedagen.nl kunt u de voorwaarden bekijken en uw voorstel indienen.

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.

Algemene informatie
Datum en locatie
Donderdag 6 & vrijdag 7 februari 2020
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
Het zal vanaf medio oktober mogelijk zijn om te registreren voor de Geriatriedagen 2020.
Houd de congreswebsite en onze social mediakanalen in de gaten.
Via de congreswebsite kunt u zich ook inschrijven voor de nieuwsbrief, u wordt dan automatisch op
de hoogte gehouden over het congres!
Belangrijke data
16 september 2019
21 oktober 2019
Medio oktober 2019
3 december 2019
6 en 7 februari 2020

Deadline indienen symposia en workshops
Deadline indienen abstracts mondelinge- en poster presentaties
Inschrijving open
Sluitingsdatum vroege inschrijftarief
Geriatriedagen 2020

Twitter mee
#Geriatrie2020
en volg ons @Geriatriedagen
Congressecretariaat
Congress Care
Postbus 440
5201 AK ‘s-Hertogenbosch
Tel 073 690 14 15
info@congresscare.com
www.congresscare.com

