Symposium Oud aan de Amstel
De medische zorg voor ouderen wordt de komende decennia een uitdaging in het licht van de
toenemende vraag naar zorg en een aanbod dat daarmee geen gelijke tred houdt.
Wat ouderen wensen is duidelijk: medische zorg die hen past, bij voorkeur dicht bij huis. Dat vraagt
om veranderingen in de organisatie van de zorg voor ouderen en om zorgprofessionals die
geïnformeerd zijn over wat de oudere patiënt wil als het gaat over medische zorg en behandeling.
In het symposium ‘Oud aan de Amstel’ maken we u deelgenoot van recent opgedane kennis over een
nieuwe, slimmere organisatie van de acute ouderengeneeskunde.
Daarnaast belichten we de mogelijkheden om bij verschillende groepen oudere patiënten tot
geneeskundige zorg afgestemd op de wensen van de oudere patiënt te komen: oncologische oudere
patiënten, patiënten met dementie en verpleeghuisbewoners. Een zoektocht naar de juiste balans:
geen overbehandeling, geen onderbehandeling, maar passende behandeling.
Datum
Tijd
Kosten
Locatie
Inschrijving
Accreditatie

15 september 2022
13.30 - 18.00 uur
€100 p.p.
Planetarium Meeting Center, Kromwijkdreef 11, Amsterdam
Via deze link
Specialisten ouderengeneeskunde, huisartsen, internisten/internisten
ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialisten en physician assistants

Programma:
13.00-13.30u

Inloop

13.30-13.45u

Opening door Martijn Huisman en Janet Vroomen-MacNeil, programmaleiders
Aging & Later Life

13.45-14.00u

Van Universitaire Praktijk Ouderengeneeskunde naar Netwerk Ouderengeneeskunde
Amsterdam - Barbara Wendrich en Karolien Biesheuvel

14.00-15.15u

Acute ouderengeneeskunde (1e lijn, EHBO, ZH, ELV, GRZ): ketenzorg
afgestemd op de oudere patiënt
3 x 20 minuten presentaties met korte optie tot vraag/reactie en 15 minuten
paneldiscussie:
a. Oost west, thuis best: het belang van acute zorg thuis - Bianca Buurman
b. Hoe systeem-dynamica kan helpen om vraagstukken in de acute ouderenzorg op
te lossen - Oscar Smeekes
c. Eerste hulp bij zorgproblemen: het ELV - Judith van den Besselaar

15.15-15.45u

Pauze

15.45-17.00u

Advance care planning (ACP) ofwel ‘hoe sluit onze zorg aan op wat de
oudere patiënt passend vindt’
3 x 20 minuten presentaties met korte optie tot vraag/reactie en 15 minuten
paneldiscussie:
a. ACP als middel om tot passende zorg te komen in de oncologische zorg voor
oudere patiënten – Josephine Stoffels
b. Levenseindezorg en levensbeëindiging bij dementie – Cees Hertogh
c. ACP bij kwetsbare ouderen - Nienke Fleuren

17.00-18.00u

Afsluiting en borrel

