
Uitnodiging 3-daags congres
10, 11 en 12 april 2019 | La Bonbonnière Maastricht | 18 geaccrediteerde uren

VOOR: klinisch geriaters, specialisten ouderengeneeskunde, internisten ouderengeneeskunde, 
kaderhuisartsen ouderengeneeskunde en specialisten in opleiding voor deze specialismen

in samenwerking met: 

OUDERENGENEESKUNDE MAASTRICHT 2.0
actualiteit en ontwikkelingen

Stichting postacademische nascholingen 12de

editie



VOORWOORD

Beste collega,

Graag willen wij u uitnodigen voor de 12e editie van het congres “Ouderengeneeskunde Maas-
tricht 2.0” dat op 10, 11 en 12 april 2019 in het mooie en gezellige Maastricht zal plaatsvinden.

Het programma is weer zeer gevarieerd met een breed scala aan uitdagende onderwerpen en 
actuele ontwikkelingen in de ouderengeneeskunde waarvoor wij gerenommeerde sprekers  
gevraagd hebben.

Enkele onderwerpen die in dit 3-daagse congres aan bod zullen komen zijn: dementie bij 
migranten, geriatrische revalidatie, nieuwe vormen van geriatrische zorg, waaronder hospital@
home, trombo-embolieën en kanker, nieuwe ontwikkelingen bij diabetes mellitus, de wet zorg 
en dwang, oncologie bij ouderen en palliatieve zorg. Ook zullen enkele AIOS hun onderzoek 
komen presenteren.

Wij hopen dat uw belangstelling gewekt is en zien uit naar uw komst.

Namens de organisatoren,

Jos Schols, hoogleraar ouderengeneeskunde
René Jansen, klinisch geriater
Ruud Huygens, organisatie

Dit congres wordt mede mogelijk gemaakt door:

PROGRAMMA | woensdag 10 april

10.00 - 10.30 Ontvangst 

10.30 - 10.40 Welkom door prof. dr. J.M.G.A. Schols

BLOK 1  Algemeen
  Voorzitter prof. dr. J.M.G.A. Schols

10.40 - 11.15 ‘’Thuis in de Gezondheidsraad en Ouderenzorg’’
  prof. dr. W.A. van Gool

11.15 - 11.55 Dementie bij eerste generatie migranten, een   
  onzichtbaar probleem?
  drs. J.P.C.M. van Campen

11:55 - 12.30 Hoe kijkt een zorgverzekeraar naar risicogroepen
  drs. W. van der Meeren

12.30 - 13.30 Lunch

BLOK 2  Geriatrische revalidatie
  Voorzitter prof. dr. J.M.G.A. Schols

13.30 - 14.00 Geriatric Rehabilitation, one step beyond
  prof. dr. W.P. Achterberg

14.00 - 14.30 Geriatrische Revalidatie Zorg en Medisch Speciali- 
  stische Revalidatie samen sterk in de zorg voor  
  betere participatie
  prof. dr. J.A. Verbunt

14.30 - 15.00 Thuisrevalidatie na heupfractuur met een   
  ZELFIE game
  dr. C.J.C. Lamoth

15.00 - 15.30 Pauze 

BLOK 3  Orale anticoagulantia
  Voorzitter dr. R.W.M.M. Jansen

15.30 - 16.10 Veneuze trombo-embolieën en kanker
  dr. N. van Es

16.10 - 16.50 Herstart van antistolling na bloedingen
  prof. dr. K. Meijer

16.50 - 17.30 Anticoagulation in fragile elderly patients
  dr. A.T. Cohen

17.30 - 18.30 Afsluitende borrel



PROGRAMMA | donderdag 11 april

BLOK 4  Sepsis
  Voorzitter dr. R.W.M.M. Jansen

09.00 - 09.30 Vroegdiagnostiek sepsis bij kwetsbare ouderen
  dr. M.J.A. de Regt

09.30 - 10.00 Is een IC behandeling voor sepsis zinvol bij   
  kwetsbare ouderen?
  dr. A.R.H. van Zanten

10.00 - 10.30 Medicamenteuze delier behandeling op een IC
  prof. dr. A.J.C. Slooter

10.30 - 11.00 Pauze

BLOK 5  Wetgeving
  Voorzitter prof. dr. J.M.G.A. Schols

11.00 - 11.45 De wet Zorg en Dwang. De rol van de specialist  
  ouderengeneeskunde intramuraal en in de eerste  
  lijn
  drs. R. Helle
                               
BLOK 6  De aios aan het woord
  Voorzitter prof. dr. J.M.G.A. Schols

11.45 - 12.15 Atriumfibrilleren bij kwetsbare ouderen
  drs. L.A.R. Zwart

12:15 - 12.45 Onrust of agressie: tekenen van een urineweginfec- 
  tie? De richtlijn UWI bij kwetsbare ouderen
  drs. J. Haaijman

12.45 - 13.45 Lunch

BLOK 7  Voeding
  Voorzitter prof. dr. J.M.G.A. Schols

13.45 - 14.30 Spierverlies tijdens hospitalisatie
  prof. dr. L.J.C. van Loon

14.30 - 15.00 Het ondervoeding-sarcopenie syndroom,   
  een link naar frailty?
  prof. dr. M. Vandewoude

15.00 - 15.30  Pauze 

BLOK 8  Oncologie
  Voorzitter dr. H.J.J. Verhaar
  
15.30 - 16.15 Van MGUS tot M. Kahler: pathofysiologie en   
  behandelopties (met focus op ouderen)
  dr. I. Nijhof

16.15 - 17.00 Gemetastaseerd prostaatcarcinoom
  prof. dr. T.M. de Reijke

17.00 - 17.45 Geriatrische oncologie: state of the art bij ouderen
  prof. dr. J.E.A. Portielje

PROGRAMMA | vrijdag 12 april

BLOK 9  Hospital at home
  Voorzitter dr. R.W.M.M. Jansen

09.00 - 09.30 More days@home met het Hospital@Home   
  zorgprogramma
  prof. dr. S.E.J.A. de Rooij

09.30 - 10.00 Ziekenhuisopnames thuis?
  dr. ir. A.E. van der Velde

10.00 - 10.30 Geriatrische zorg in de wijkkliniek
  prof. dr. B.M. Buurman 
  
10.30 - 11.00 Pauze

BLOK 10 Diabetes mellitus
  Voorzitter dr. R.W.M.M. Jansen

11.00 - 11.45 DPP-4 en SGLT-2 remmers bij type 2 diabetes:  
  hebben we ze nodig als glucose-verlagende therapie  
  of beschermers van de cardiorenale as?
  drs. M.J.B. van Baar
  drs. E. van Bommel

11.45 - 12.30 Diabetes mellitus behandeling bij (kwetsbare)   
  ouderen aan de hand van casuïstiek
  dr. M. Castro Cabezas

12.30 - 13.30 Lunch

BLOK 11 Palliatieve zorg
  Voorzitter prof. dr. J.M.G.A. Schols

13.30 - 14.00  Palliatieve zorg bij dementie
  dr. ir. J.T. van der Steen

14.00 - 14.30 Palliatieve zorg bij hartfalen
  drs. C.W. Middeljans 

BLOK 12 Tot besluit
  Voorzitter prof. dr. J.M.G.A. Schols

14.30 - 15.00 Het toekomstbeeld voor dementiezorg
  prof. dr. R. Huijsman

15.00 uur AFSLUITING cursus door prof dr. J.M.G.A. Schols



Deelname 3-daags congres      € 795

Bij inschrijving voor 1 januari     € 695

Deelname 3-daags congres     € 575
voor specialisten in opleiding

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

woensdag 10 april

OVERNACHTINGEN
U dient uw overnachtingen zelf te boeken.
Om u zoveel mogelijk van dienst te zijn hebben 
wij arrangementen afgesproken met diverse 
hotels.

Bij de bevestiging van uw aanmelding ontvangt 
u van ons een overzicht van de prijzen en de 

informatie om uw overnachtingen te boeken. 
Mochten om één of andere reden de arran-
gementen niet passend zijn voor u dan bent u 
natuurlijk vrij om van een ander hotel gebruik 
te maken.

ACCREDITATIE
Er is accreditatie (ABAN) aangevraagd voor 18 
uur via de BIA (Beperkte Instellingsgebonden 
Accreditatie) van Huisartsgeneeskunde Maas-
tricht. Alle vakregisters nemen deze scholings-
punten integraal over.

VRAGEN
Voor meer informatie kunt u contact opne-
men met Ruud Huygens +316 21 56 46 20 of 
mailen naar info@stipona.nl

AANMELDEN
U kunt zich aanmelden via www.stipona.nl

Het 12de jaarcongres wordt gehouden op de vertrouwde locatie La Bonbonnière gelegen in 
het historische centrum van Maastricht. De locatie ligt tussen het Vrijthof en het Onze Lieve 
Vrouwenplein in.

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 onder het Vrijthof of de O.L.Vrouweparking beiden op circa 
5 wandelminuten van de locatie en is op eigen kosten.

LA BONBONNIÈRE MAASTRICHT

DEELNAME EN OVERIGE INFORMATIE

SPREKERS

Woensdag 10 april

prof. dr. W.A. van Gool, neuroloog en voorzitter Gezondheidsraad, 
Amsterdam UMC locatie AMC
drs. J.P.C.M. van Campen, klinisch geriater, OLVG Amsterdam
drs. W. van der Meeren, voorzitter Raad en Bestuur, Zorgverzekeraar CZ
prof. dr. W.P. Achterberg, hoogleraar institutionele zorg en ouderenge-
neeskunde, LUMC
prof. dr. J.A. Verbunt, hoogleraar revalidatiegeneeskunde, Universiteit 
Maastricht/Adelante-zorggroep
dr. C.J.C. Lamoth, PhD, associate professor, Center for Human Move-
ment Sciences
dr. N. van Es, internist in opleiding, Amsterdam UMC locatie AMC
prof. dr. K. Meijer, internist-hematoloog, UMC Groningen
dr. A.T. Cohen, vasculair geneeskundige en epidemioloog, Kings’s 
College London

Donderdag 11 april

dr. M.J.A. de Regt, internist-infectioloog, UMC Utrecht 
dr. A.R.H. van Zanten, MD PhD, internist-intensivist, Ziekenhuis 
Gelderse Vallei Ede
prof. dr. A.J.C. Slooter, neuroloog-intensivist, UMC Utrecht
drs. R. Helle, specialist ouderengeneeskunde/Jurist gezondheids-
recht, ViVa!Zorggroep/Helle-Juridisch Medisch Advies
drs. L.A.R. Zwart, AIOS klinische geriatrie, Noordwest Ziekenhuis-
groep Alkmaar
drs. J. Haaijman, specialist ouderengeneeskunde, Maastricht UMC+
prof. dr. L.J.C. van Loon, hoogleraar fysiologie van inspanning met in 
het bijzonder de rol van voeding, Universiteit Maastricht
prof. dr. M. Vandewoude, geriater, Universitair Centrum Geriatrie 
Antwerpen/Universiteit Antwerpen/Ziekenhuisnetwerk Antwerpen

dr. I. Nijhof, internist-hematoloog, Amsterdam UMC locatie VUmc
prof. dr. T.M. de Reijke, uroloog, Amsterdam UMC locatie AMC
prof. dr. J.E.A. Portielje, internist-oncoloog, LUMC

Vrijdag 12 april

prof. dr. S.E.J.A. de Rooij, internist-ouderengeneeskunde & klinisch 
geriater, UMC Groningen
dr. ir. A.E. van der Velde, vakgroepmanager cardiologie, Isala Zwolle
prof. dr. B.M. Buurman, hoogleraar acute ouderenzorg, Amsterdam 
UMC locatie AMC
drs. M.J.B. van Baar, arts-onderzoeker, Amsterdam UMC locatie VUmc
drs. E. van Bommel, arts-onderzoeker, Amsterdam UMC locatie VUmc
dr. M. Castro Cabezas, internist-endocrinoloog/vasculair specialist, St. 
Franciscus Gasthuis/Vlietland Groep Rotterdam
dr. ir. J.T. van der Steen, universitair hoofddocent/senior onderzoeker, 
LUMC/Radboudumc
drs. C.W. Middeljans, klinisch geriater, Slingeland ziekenhuis Doetinchem
prof. dr. R. Huijsman, hoogleraar Management en Organisatie 
Ouderenzorg Erasmus Universiteit Rotterdam en directeur/bestuurder 
Geriant

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
dr. H.J.J. Verhaar,
internist-geriater, UMC Utrecht
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