Datum en locatie
Dinsdag 15 januari 2019 in Aristo Amsterdam
Aristo ligt naast station Sloterdijk en er is een parkeergarage (betaald)

Landelijke Studiedag
7e editie!

Uw investering
€ 370,- p.p. exclusief BTW
Kortingen
Collegakorting: € 50,Groepskorting: 5 = 4
U ontmoet
Klinisch geriaters, internisten-ouderengeneeskunde en andere medisch
specialisten, huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen,
verpleegkundig specialisten en management in de ouderen- en
ziekenhuiszorg
Meer weten?
Kijk op onze website voor meer informatie en inschrijven
Ook op onze agenda:

Zorg rond het
Levenseinde
 28 november

Ouderen en
Psychiatrie
 12 december

Organisatie van
Complexe Wondzorg
 18 december

Wils(on)bekwaamheid
 7 februari

Deze bijeenkomst is een initiatief van
Leids Congres Bureau | Academie
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Programmamanager

• Aandacht voor screening op de SEH, wijkziekenhuis, observatiebedden en
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veerkracht als uitgangspunt
• Nieuwe onderzoeks- en praktijkresultaten!

www.leidscongresbureau.nl

Kwetsbare Ouderen in het Ziekenhuis
Kwetsbare ouderen hebben een verhoogd risico op complicaties en functieverlies bij ziekenhuisopname. Ketenzorg, screening en samenwerking
binnen en buiten de muren van het ziekenhuis zijn belangrijk om de juiste
zorg op de juiste plaats te kunnen bieden.

OCHTENDPROGRAMMA (10.00 – 13.00 UUR)
Screening
De eerste resultaten van de implementatiestudie in het LUMC zijn binnen. Naast
wetenschappelijke inspanningen, wordt op dit moment een praktisch handboek ontwikkeld
waarmee andere ziekenhuizen ook kunnen starten met het screenen van kwetsbaarheid op
de spoedeisende hulp.
Laura Blomaard, arts-onderzoeker gerontologie en geriatrie en/of Simon Mooijaart, internist
ouderengeneeskunde LUMC
Resilience
Laten we niet (meer) over functieverlies spreken bij ouderen in t ziekenhuis, maar kijken
naar hun veerkracht. Wat draagt dit andere concept van denken en benaderen bij aan een
goed verloop van een opname van kwetsbare ouderen?
René Melis, hoofdonderzoeker bij de afdeling geriatrie Radboudumc
Blik op zorg voor ouderen met een acute zorgvraag
Visie op goede samenhang in de (spoed)zorg voor kwetsbare ouderen, nationale en
internationale ontwikkelingen en ervaringen op gebied van Hospital At Home.
Nieuws: Consortium spoedzorg
Sophia de Rooij, internist ouderengeneeskunde & klinisch geriater
Uw dagvoorzitter Yvonne Schoon, klinisch geriater en afdelingshoofd SEH
Radboudumc

Spreker uitgelicht:
prof.dr. S.E.J.A. (Sophia) de Rooij is hoogleraar Ouderengeneeskunde/Geriatrie, internist ouderengeneeskunde & klinisch geriater en hoofd Universitair Centrum Ouderengeneeskunde bij het Universitair Medisch Centrum Groningen. Tevens is zij voorzitter
van de Nederlandse Internisten Vereniging. Ze onderzoekt onder welke voorwaarden
medische zorg thuis een volwaardig alternatief kan zijn voor een ziekenhuisopname
en staat aan de wieg van de Transmurale Zorgbrug en Hospital at Home

U ontmoet: klinisch geriaters, internisten-ouderengeneeskunde en andere medisch
specialisten, huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen,
verpleegkundig specialisten en managers in de ouderen- en ziekenhuiszorg

€ 50,collegakorting

MIDDAGPROGRAMMA (13.45 – 16.00 UUR)

In het middagprogramma komen de volgende thema’s aan bod:
Miniziekenhuis in de wijk
Als alternatief voor een (duur) ziekenhuisbezoek kunnen kwetsbare ouderen met
bijvoorbeeld hartfalen naar de wijkkliniek. Een initiatief van Cordaan en AMC: eerste
praktijkervaringen.

Observatiebedden kwetsbare ouderen
Mogelijkheden voor observatie en behandeling in het verpleeghuis; door de bomen
het bos blijven zin tussen alle regels en opties.

Palliatieve zorg: Pallisupport
Onderzoek + project over het bieden van palliatieve zorg op de plek van voorkeur,
pad begint bij opname in het ziekenhuis.

Casuïstiekbespreking Kwetsbare Ouderen op de Spoedeisende Hulp
Tijdens deze sessie gaan de ochtendsprekers van het LUMC aan de hand van
casuïstiek verder met u in op screening en opstellen behandelplan van kwetsbare
ouderen.
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