Datum en locatie
Woensdag 9 oktober 2019 in Aristo Utrecht
Aristo ligt naast station Lunetten en er is (beperkt) gratis parkeergelegenheid

8e Landelijke Studiedag

Uw investering
€ 355,- p.p. exclusief BTW
Kortingen
Collegakorting: €35,Groepskorting: 5=4
U ontmoet
Specialisten ouderengeneeskunde, revalidatieartsen, GZ psychologen,
gedragsdeskundigen, huisartsen, klinisch geriaters en andere medisch
specialisten, paramedici, verpleegkundigen en managers in de ouderen-,
thuiszorg en chronische zorg, voor zorgverzekeraars en beleidsmakers
Meer weten?
Kijk op onze website

Ook op onze agenda:

Mantelzorg
 11 juni 2019

Onbegrepen gedrag
Dementie
 12 juni 2019

Zorgen met
vrijwilligers
 11 september 2019

Wet Zorg en Dwang
 2 oktober 2019

Deze bijeenkomst is een initiatief van
Leids Congres Bureau | Academie

Geriatrische Revalidatiezorg
 9 oktober 2019

 Utrecht

• Accreditatie aangevraagd bij: ABC1,ADAP,KNGF,VSR,VRA en het

Natalja Verhoeven
Programmamanager

Kwaliteitsregister V&V

071-5148203 | info@leidscongresbureau.nl

www.leidscongresbureau.nl



• Met aandacht voor zorgpaden, eHealth en toekomstperspectief
• Een verzameling van alle topsprekers op het gebied van GRZ!

www.leidscongresbureau.nl

 Accreditatie

8e Landelijke studiedag Geriatrische Revalidatiezorg
Waar staat de geriatrische revalidatiezorg anno 2019 en waar is ruimte voor
verbetering?
Hoe maken we de GRZ toekomstbestendig? Tijdens deze studiedag is er aandacht
voor belangrijke knelpunten en praten deskundige sprekers u bij over recente
ontwikkelingen zoals eHealth, het meetplan en wisselende triage.

€ 35,collegakorting

Een greep uit het ochtendprogramma (10.00 tot 12.45 uur)

Middagprogramma (13.45 tot 15.45 uur)

Opening door de dagvoorzitter
Ellen Vreeburg is specialist ouderengeneeskunde bij Vivium Naarderheem in Naarden en
docent kaderopleiding geriatrische revalidatie van Gerion/VUmc Amsterdam

Klinimetrie & het meetplan GRZ
Arno Doornebosch, coördinator LUMC / Universitair Netwerk voor de Care sector Zuid Holland
verantwoordelijk voor de GRZ. Tevens is hij verbonden aan de Master Neurorevalidatie en Innovatie waar hij thesis mentor en examinator is en Ewout Smit, AIOTO ouderengeneeskunde VUmc

Kijk voor het volledige programma op onze website

eHealth in de GRZ: veelbelovend en innovatief of niet zinvol en
ingewikkeld?
In deze sessie bespreken we op basis van beschikbare literatuur wat we
weten over usability, feasibility en effectiviteit van eHealth bij ouderen en
wat dat voor de GRZ zou kunnen betekenen.
- Voorafgaand aan het congres ontvangt u daarom een korte vragenlijst
waarmee wij zullen inventariseren welke eHealth toepassingen reeds in de
praktijk worden ingezet en wat uw ervaring daarmee is. De uitkomsten van
deze inventarisatie zullen tijdens deze sessie worden besproken.
Leonoor van Dam van Isselt, specialist ouderengeneeskunde en senior
onderzoeker LUMC
Triëren: streng of beter?
Toen GRZ in Nederland werd ingevoerd, betekende triage “het vaststellen
of revalidatie voor de betreffende cliënt mogelijk en wenselijk was.” Door
de hervormingen in de ouderenzorg is triage verbreed naar het adviseren
van passende zorg voor kwetsbare ouderen met sub-acute functionele
achteruitgang. Met de huisarts, de medisch specialist of de arts van de
Spoed Eisende Hulp (SEH) wordt –soms onbewust- over triage meegedacht
bij het regelen van opnames. Voor deze brede triage is geriatrische
expertise nodig en een uitstekende samenwerking tussen alle betrokkenen.
Hoe goed gaat triage eigenlijk in Nederland?

U kunt kiezen uit sessie A of B.

A. Pilot Triage-en diagnoseperiode tijdelijk verblijf, een goede
doorontwikkeling?
- Wat zijn de resultaten van de tussentijdse evaluatie?
Een interactief gesprek met de zaal over de plek van het eerstelijnsverblijf in de
(acute) keten, de samenhang van doelgroepen binnen de GRZ en hoe men vindt
dat de het tijdelijk verblijf in de toekomst het beste kunnen benutten en welke
stappen we dan moeten nemen om hier te komen.
Frederieke de Kaste, medisch adviseur, medisch advies en innovatie Zilveren Kruis en
Margot Stevens, beleidsontwikkelaar ELV/GRZ Zilveren Kruis

B. Ontwikkelingen GRZ
- Wat is er nu aan aanbod en wat is het toekomstperspectief?
Ellen Vreeburg, specialist ouderengeneeskunde bij Vivium Naarderheem en docent
kaderopleiding geriatrische revalidatie van Gerion/VUmc Amsterdam

Aafke de Groot, specialist ouderengeneeskunde Vivium Naarderheem, docent en
onderzoeker

U ontmoet: Specialisten ouderengeneeskunde, revalidatieartsen, GZ psychologen,
gedragsdeskundigen, huisartsen, klinisch geriaters en andere medisch specialisten,
paramedici, verpleegkundigen en managers in de ouderen-, thuiszorg en chronische zorg,
voor zorgverzekeraars en beleidsmakers.

 9 oktober 2019

 Utrecht

Schrijf u in via www.leidscongresbureau.nl
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