
Algemene informatie

Datum en locatie
Donderdag 11 februari 2021, online vanuit huis of live in 1931 Congrescentrum, ’s-Hertogenbosch

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
Normaal tarief: 
(Medisch specialisten, Verpeegkundig Specialisten, Physician Assistants, Gerontologen  
en alle overige deelnemers)
Normaal tarief online + on demand EUR 225
Normaal tarief live in 1931 Congrescentrum + on demand EUR 295*
 
Gereduceerd tarief: 
(AIOS, Verpleegkundigen en verzorgenden en Fysiotherapeuten)
Gereduceerd tarief online + on demand EUR 160
Gereduceerd tarief live in 1931 Congrescentrum + on demand  EUR 230*

* Als live deelname in 1931 Congrescentrum niet mogelijk is, wordt uw inschrijving omgezet naar  
online deelname vanuit huis en het verschil in kosten gecrediteerd.

Inschrijven kan via www.geriatriedagen.nl

Annulering
Bij ontvangst van uw schriftelijke annulering vóór 27 december 2020 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.
 
Blijf op de hoogte:
Via de congreswebsite kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief, u wordt dan automatisch op
de hoogte gehouden! Volg Geriatriedagen op Twitter en Linkedin: @geriatriedagen / #Geriatrie2021

Congressecretariaat  
Congress Care 

   

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

donderdag 11 februari 2021

www.geriatriedagen.nl

Geriatriedag 2021

Inleiding  
Beste collega’s
 
Zoals ieder jaar vindt in februari het wetenschappelijk congres De Geriatriedagen plaats. Echter, in verband met de 
bekende maatregelen hebben we als congrescommissie besloten er een hybride dag van te maken: online via 
livestream met interactie of ter plekke in Congrescentrum 1931 in ‘s-Hertogenbosch. Het aantal deelnemers is 
afhankelijke van de dan geldende corona maatregelen.
 
Na afloop van de congresdag zullen er on demand sessies online beschikbaar zijn die u kunt volgen wanneer het u 
uitkomt. U komt hierdoor naast de accreditatiepunten voor donderdag 11 februari nog in aanmerking voor minstens 10 
extra punten. U bent hiermee in de gelegenheid in totaal 16 accreditatiepunten te verkrijgen.
 
Het congres blijft dé ontmoetingsplek voor professionals die zich inzetten voor kwalitatief hoogstaande geriatrische 
zorg. Uniek ook voor deze 2021 editie is het multidisciplinaire karakter van de Geriatiedagen.  We zijn er trots op dit jaar 
opnieuw een programma aan u te presenteren met interessante thema’s en sprekers vanuit verschillende geledingen. 
Onder andere op het programma; Daan Roovers, filosoof; over hoe de wereld er na COVID-19 uit ziet, Sanne Boesveldt, 
universitair hoofddocent sensoriek en eetgedrag, over ‘het belang van ruiken en proeven voor eetgedrag’  en we sluiten 
de dag af met een plenaire discussie: Zinnige zorg in de laatste levensfase. De parallelrondes worden ingevuld door de 
vier organiserende verenigingen; NVKG, NVG-KNOWS, V&VN afdeling geriatrie en gerontologie en NVFG.
 
Heeft 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 
online minisymposium of workshop (voor het on demand programma na afloop), stuur uw voorstel in!
 
De leden van de congrescommissie hopen u te ontmoeten op donderdag 11 februari 2021 in en vanuit  ‘s-Hertogenbosch!
 
Voor meer informatie zie de congreswebsite: www.geriatriedagen.nl
 
Hans Drenth, voorzitter
Bianca Suanet, vice-voorzitter

Programma
10:00 Opening

10:05 De wereld na COVID-19
 Daan Roovers, filosoof, Denker des Vaderlands

10:35 Eten met je neus?! Het belang van ruiken en proeven voor eetgedrag
  Sanne Boesveldt, universitair hoofddocent sensoriek en eetgedrag,  

Afdeling Humane Voeding en Gezondheid, Wageningen Universiteit

11:05 Ochtendpauze

11:35 Parallelprogramma ingevuld door NVKG, V&VN, NVG-KNOWS & NVFG

12:35 Lunchpauze + posterpresentaties

13:15 Parallelprogramma ingevuld door V&VN, NVG-KNOWS & NVFG

14:15 Pitches mondelinge presentaties

14:45 Parallelprogramma ingevuld door NVKG, V&VN, NVG-KNOWS & NVFG

15:45 Middagpauze

16:15 Uitreiking beste mondelinge pitch + beste poster

16:20 Zinnige zorg in de laatste levensfase (Plenaire panel discussie)

17:15 Einde
 
Oproep tot programmabijdragen
De Geriatriedag 2021 wordt georganiseerd als hybride meeting. Deelnemers hebben de keuze om
live deel te nemen in het Congrescentrum 1931 (Het aantal deelnemers is afhankelijk van de dan 
geldende corona maatregelen.) of het programma op afstand vanuit huis/werk via een livestream  
(met interactie) te volgen. Aansluitend op het programma van 11 februari 2021 hebben deelnemers 
toegang tot een on demand programma met daarin tenminste 10 aangeboden symposia en 
workshops. Naar verwachting kunt u per sessie 1 accreditatiepunt behalen; naast de toegekende  
punten voor de Geriatriedag op donderdag 11 februari.

Voorstellen on demand programma
U kunt een symposium of workshop inzenden voor het on demand programma. De uitgekozen sessies 
worden tussen 1 november en 1 januari opgenomen vanuit de thuis situatie. U wordt hierin begeleid door 
een van de commissieleden van de Geriatriedagen en Congress Care. Deadline voor inzending is 23 
oktober 2020. Op www.geriatriedagen.nl vindt u de richtlijnen en de link om uw voorstel in te zenden.
Deadline voor inzending is 28 oktober 2020. 
Op www.geriatriedagen.nl vindt u de richtlijnen en de link om uw voorstel in te zenden.

Abstract voor mondelinge- en posterpresentatie
Evenals bij voorgaande edities kijken wij uit naar uw abstract voor de Geriatriedag 2021. Na een positieve 
beoordeling door de abstract commissie zal u gevraagd worden om een mondelinge presentatie (5 min. 
presentatie + 2 min. vragen) of een posterpresentatie te verzorgen. De abstracts (in het Nederlands) dienen 
gebaseerd zijn op recente onderzoeksresultaten, nieuwe interventies, methoden of innovaties in beleid of 
praktijk. Abstracts zonder resultaten worden niet geaccepteerd. Deadline voor inzending is 20 november 
2020. Op www.geriatriedagen.nl vindt u de richtlijnen en de link om uw abstract in te zenden.
Deadline voor inzending is 20 november 2020. 
Op www.geriatriedagen.nl vindt u de richtlijnen en de link om uw abstract in te zenden.

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.

Abstract deadline: 28 oktober 2020 symposium/workshop voor het on demand programma.

20 november 2020 mondelinge – en poster presentaties

HYBRIDE: Online vanuit huis 
of live deelname in 

1931 Congrescentrum 
’s-Hertogenbosch

Congrescommissie
  

 Floor van Deudekom
 NVKG

 Hans Drenth 
 NVFG

 Robbert Gobbens
 V&VN afd. geriatrie & gerontologie

 Lysette Hakvoort 
 V&VN afd. geriatrie & gerontologie

 Ward Heij
 NVFG

 Hanneke Joosten
 NIV, insamenwerking met de NVKG

 Janneke van Kempen
 NVKG

 Rachel Knippenberg
 NVKG

 Robin Planting
 NVKG

 Sarah Robben
 NVKG

 Bianca Suanet
 NVG-KNOWS

 Erica van de Veerdonk
 NVG-KNOWS

 Ron Warnier
 V&VN afd. geriatrie & gerontologie
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Deadline voor inzending is 20 november 2020. 
Op www.geriatriedagen.nl vindt u de richtlijnen en de link om uw abstract in te zenden.

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.

Abstract deadline: 28 oktober 2020 symposium/workshop voor het on demand programma.

20 november 2020 mondelinge – en poster presentaties
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of live deelname in 

1931 Congrescentrum 
’s-Hertogenbosch
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 Floor van Deudekom
 NVKG

 Hans Drenth 
 NVFG

 Robbert Gobbens
 V&VN afd. geriatrie & gerontologie

 Lysette Hakvoort 
 V&VN afd. geriatrie & gerontologie

 Ward Heij
 NVFG

 Hanneke Joosten
 NIV, insamenwerking met de NVKG

 Janneke van Kempen
 NVKG

 Rachel Knippenberg
 NVKG

 Robin Planting
 NVKG

 Sarah Robben
 NVKG

 Bianca Suanet
 NVG-KNOWS

 Erica van de Veerdonk
 NVG-KNOWS

 Ron Warnier
 V&VN afd. geriatrie & gerontologie



Algemene informatie

Datum en locatie
Donderdag 11 februari 2021, online vanuit huis of live in 1931 Congrescentrum, ’s-Hertogenbosch

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
Normaal tarief: 
(Medisch specialisten, Verpeegkundig Specialisten, Physician Assistants, Gerontologen  
en alle overige deelnemers)
Normaal tarief online + on demand EUR 225
Normaal tarief live in 1931 Congrescentrum + on demand EUR 295*
 
Gereduceerd tarief: 
(AIOS, Verpleegkundigen en verzorgenden en Fysiotherapeuten)
Gereduceerd tarief online + on demand EUR 160
Gereduceerd tarief live in 1931 Congrescentrum + on demand  EUR 230*

* Als live deelname in 1931 Congrescentrum niet mogelijk is, wordt uw inschrijving omgezet naar  
online deelname vanuit huis en het verschil in kosten gecrediteerd.

Inschrijven kan via www.geriatriedagen.nl

Annulering
Bij ontvangst van uw schriftelijke annulering vóór 27 december 2020 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.
 
Blijf op de hoogte:
Via de congreswebsite kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief, u wordt dan automatisch op
de hoogte gehouden! Volg Geriatriedagen op Twitter en Linkedin: @geriatriedagen / #Geriatrie2021

Congressecretariaat  
Congress Care 

   

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

donderdag 11 februari 2021

www.geriatriedagen.nl

Geriatriedag 2021

Inleiding  
Beste collega’s
 
Zoals ieder jaar vindt in februari het wetenschappelijk congres De Geriatriedagen plaats. Echter, in verband met de 
bekende maatregelen hebben we als congrescommissie besloten er een hybride dag van te maken: online via 
livestream met interactie of ter plekke in Congrescentrum 1931 in ‘s-Hertogenbosch. Het aantal deelnemers is 
afhankelijke van de dan geldende corona maatregelen.
 
Na afloop van de congresdag zullen er on demand sessies online beschikbaar zijn die u kunt volgen wanneer het u 
uitkomt. U komt hierdoor naast de accreditatiepunten voor donderdag 11 februari nog in aanmerking voor minstens 10 
extra punten. U bent hiermee in de gelegenheid in totaal 16 accreditatiepunten te verkrijgen.
 
Het congres blijft dé ontmoetingsplek voor professionals die zich inzetten voor kwalitatief hoogstaande geriatrische 
zorg. Uniek ook voor deze 2021 editie is het multidisciplinaire karakter van de Geriatiedagen.  We zijn er trots op dit jaar 
opnieuw een programma aan u te presenteren met interessante thema’s en sprekers vanuit verschillende geledingen. 
Onder andere op het programma; Daan Roovers, filosoof; over hoe de wereld er na COVID-19 uit ziet, Sanne Boesveldt, 
universitair hoofddocent sensoriek en eetgedrag, over ‘het belang van ruiken en proeven voor eetgedrag’  en we sluiten 
de dag af met een plenaire discussie: Zinnige zorg in de laatste levensfase. De parallelrondes worden ingevuld door de 
vier organiserende verenigingen; NVKG, NVG-KNOWS, V&VN afdeling geriatrie en gerontologie en NVFG.
 
Heeft 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 
online minisymposium of workshop (voor het on demand programma na afloop), stuur uw voorstel in!
 
De leden van de congrescommissie hopen u te ontmoeten op donderdag 11 februari 2021 in en vanuit  ‘s-Hertogenbosch!
 
Voor meer informatie zie de congreswebsite: www.geriatriedagen.nl
 
Hans Drenth, voorzitter
Bianca Suanet, vice-voorzitter

Programma
10:00 Opening

10:05 De wereld na COVID-19
 Daan Roovers, filosoof, Denker des Vaderlands

10:35 Eten met je neus?! Het belang van ruiken en proeven voor eetgedrag
  Sanne Boesveldt, universitair hoofddocent sensoriek en eetgedrag,  

Afdeling Humane Voeding en Gezondheid, Wageningen Universiteit

11:05 Ochtendpauze

11:35 Parallelprogramma ingevuld door NVKG, V&VN, NVG-KNOWS & NVFG

12:35 Lunchpauze + posterpresentaties

13:15 Parallelprogramma ingevuld door V&VN, NVG-KNOWS & NVFG

14:15 Pitches mondelinge presentaties

14:45 Parallelprogramma ingevuld door NVKG, V&VN, NVG-KNOWS & NVFG

15:45 Middagpauze

16:15 Uitreiking beste mondelinge pitch + beste poster

16:20 Zinnige zorg in de laatste levensfase (Plenaire panel discussie)

17:15 Einde
 
Oproep tot programmabijdragen
De Geriatriedag 2021 wordt georganiseerd als hybride meeting. Deelnemers hebben de keuze om
live deel te nemen in het Congrescentrum 1931 (Het aantal deelnemers is afhankelijk van de dan 
geldende corona maatregelen.) of het programma op afstand vanuit huis/werk via een livestream  
(met interactie) te volgen. Aansluitend op het programma van 11 februari 2021 hebben deelnemers 
toegang tot een on demand programma met daarin tenminste 10 aangeboden symposia en 
workshops. Naar verwachting kunt u per sessie 1 accreditatiepunt behalen; naast de toegekende  
punten voor de Geriatriedag op donderdag 11 februari.

Voorstellen on demand programma
U kunt een symposium of workshop inzenden voor het on demand programma. De uitgekozen sessies 
worden tussen 1 november en 1 januari opgenomen vanuit de thuis situatie. U wordt hierin begeleid door 
een van de commissieleden van de Geriatriedagen en Congress Care. Deadline voor inzending is 23 
oktober 2020. Op www.geriatriedagen.nl vindt u de richtlijnen en de link om uw voorstel in te zenden.
Deadline voor inzending is 28 oktober 2020. 
Op www.geriatriedagen.nl vindt u de richtlijnen en de link om uw voorstel in te zenden.

Abstract voor mondelinge- en posterpresentatie
Evenals bij voorgaande edities kijken wij uit naar uw abstract voor de Geriatriedag 2021. Na een positieve 
beoordeling door de abstract commissie zal u gevraagd worden om een mondelinge presentatie (5 min. 
presentatie + 2 min. vragen) of een posterpresentatie te verzorgen. De abstracts (in het Nederlands) dienen 
gebaseerd zijn op recente onderzoeksresultaten, nieuwe interventies, methoden of innovaties in beleid of 
praktijk. Abstracts zonder resultaten worden niet geaccepteerd. Deadline voor inzending is 20 november 
2020. Op www.geriatriedagen.nl vindt u de richtlijnen en de link om uw abstract in te zenden.
Deadline voor inzending is 20 november 2020. 
Op www.geriatriedagen.nl vindt u de richtlijnen en de link om uw abstract in te zenden.

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.

Abstract deadline: 28 oktober 2020 symposium/workshop voor het on demand programma.
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