SOOL
Specialisme Ouderengeneeskunde Opleiding Leiden

Uitnodiging
Wetenschapsavond Ouderengeneeskunde
Donderdag 14 november 2019
LUMC, Collegezaal 4, gebouw 1, route 762
Tijdens de wetenschapsavonden ouderengeneeskunde die maandelijks door het opleidingsinstituut
specialisme ouderengeneeskunde en PHEG-AGE van het LUMC georganiseerd worden, zullen
verschillende actuele ouderengeneeskundige onderwerpen, gericht op de praktijk van alle dag, voor
het voetlicht gebracht worden. Naast een kort overzicht van nieuws en ontwikkelingen vanuit het
opleidingsinstituut en het Universitair Netwerk voor de Care-sector Zuid-Holland (voorheen UVN),
worden o.a. aan de hand van recente wetenschappelijke publicaties, voor het vakgebied relevante
ontwikkelingen overzichtelijk gepresenteerd, tegen het licht gehouden en vooral ook bediscussieerd.
Doelgroepen
• specialisten ouderengeneeskunde, huisartsen en zij die hiervoor in opleiding zijn
• leden Universitair Netwerk voor de Care-sector Zuid-Holland
• overige belangstellenden
Kosten
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
Accreditatie
Accreditatie Bureau Cluster 1 (huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen voor
verstandelijk gehandicapten): 3 punten
Inschrijven
Inschrijven (i.v.m. catering) via het secretariaat van het opleidingsinstituut specialisme
ouderengeneeskunde van het LUMC: sool@lumc.nl
Contactgegevens
Leids Universitair Medisch Centrum
afdeling Public Health een Eerstelijnsgeneeskunde
Specialisme opleiding ouderengeneeskunde Leiden
Postbus 9600, Postzone V0-P
2300 RC Leiden
T 071 52 68427

Programma
16.30-17.00 inschrijving
17.00-17.10 Opening en mededelingen vanuit het opleidingsinstituut
mw. dr. mr. Y.M. Drewes
17.10-17.30 Protonpompremmers en het risico op ijzergebrek
mw. drs. M.L.P. Portegies
17.30-17.40 discussie
17.40-18.00 Exergaming tegen kwetsbaarheid
mw. drs. I. ten Klooster
18.00-18.10 discussie
18.10-18.40 broodjesbuffet
18.40-18.50 Introductie Master Vitality and Ageing in het verpleeghuis
mw. dr. mr. Y.M. Drewes
18.50-19.05 Meaningful ageing: existential questions among rehabilitating older individuals, a
qualitative study
mw. drs. W. Kleijntjens
19.05-19.10 discussie
19.10-19.25 The convergence of ageing and migration upon healthcare
mw. drs. C. Hellen
19.25-19.30 discussie
19.30-19.45 Well-being from an ageing and migration perspective of older persons with an
Indonesian background in the Netherlands
mw. drs. M. Kharismayekti
19.45-19.50 discussie
19.50-20.05 Neuropsychiatric symptoms in nursing home residents with dementia: comparing
data from the electronical medical record and the NPI-NH instrument
mw. drs. A.C. van de Wetering
20.05-20.10 discussie
20.10-20.30 Samenvatting en sluiting
20.30-21.30 borrel

Sprekers
•
•
•
•
•
•
•

mw. dr. mr. Y.M. Drewes, associate professor Master Vitality and Ageing
mw. drs. C. Hellen, master of science
mw. drs. M. Kharismayekti, master of science
mw. drs. W. Kleijntjens, master of science
mw. drs. I. ten Klooster, specialist ouderengeneeskunde i.o., opleidingsinstituut specialisme
ouderengeneeskunde , afd. PHEG LUMC
mw. drs. M.L.P. Portegies, specialist ouderengeneeskunde i.o., opleidingsinstituut
specialisme ouderengeneeskunde, afd. PHEG LUMC
mw. drs. A.C. van de Wetering, master of science

