
Wie heeft wat te doen?

Donderdag 30 januari 2020
De Basiliek, Veenendaal

Fragiele ouderen thuis 



Ouderen blijven zo lang mogelijk thuis wonen. Uit eigen wil en omdat dit van beleidswege 
aangemoedigd wordt. Deze ontwikkeling stelt nieuwe, dringende vragen aan de gezondheidszorg 
rondom deze mensen. Vragen aan bijvoorbeeld wijkverpleegkundigen, huisartsen, specialisten 
ouderengeneeskunde, case managers dementie en spoedeisende hulp medewerkers, aan u dus!

De vragen die we als zorgverleners moeten beantwoorden gaan over samenwerking tussen 
professionals, over afstemming met de ouderen zelf en hun familie, over besef van verschillende 
werkelijkheden, over medische, juridische, technologische en financiële kwesties en 
inschattingen. 

Dit symposium biedt u meer grip op deze vragen, zoals wanneer gaat het niet langer meer en hoe 
bepaal je dat? Welke dilemma’s spelen er rondom polyfarmacie? Welke mogelijkheden biedt de 
wet zorg en dwang? Wat kan domotica nu echt betekenen in de dagelijkse praktijk? Bovendien 
nemen professionals, net als u werkzaam in de praktijk, u mee in hun perspectief. Wat kunnen zij 
bieden, waar zien zij het in het samenspel mis gaan, wat 
hebben zij van u nodig om hun werk beter te doen? 

Deze dag inspireert en geeft u inzicht en handvatten 
over de meest dringende vragen rond kwetsbare 
ouderen die thuis wonen. Tot 30 januari!

Piet-Hein Peeters, journalist met aandacht voor gezondheidszorg en sociaal domein
Anita Seinen, SCEM

“Waar loopt u tegenaan als ouderen, soms tegen beter weten in, 
  thuis willen blijven wonen?”



Programma

Dagvoorzitter: Piet-Hein Peeters, journalist

09.00 uur Registratie en ontvangst 

09.30 uur Wat hebben we vandaag te bespreken?
 Inhoudelijke kennismaking begeleid door de dagvoorzitter 

09.45 uur Medische kwesties: wanneer is fragiliteit een probleem?   
 Gerard Jan Blauw • internist ouderengeneeskunde

10.15 uur Vragen rondom medicatie   
 Rob van Marum • klinisch geriater/klinisch farmacoloog

10.45 uur Pauze

11.15 uur Juridische grenzen
 Brenda Frederiks • universitair docent gezondheidsrecht

12.00 uur Technologische kansen 
 Esther Jacobs • projectleider domoticazorg

12.30 uur Lunch

13.15 uur Parallelsessies. Het perspectief van:
 - Els Schoorl • huisarts
 - Esther Bertholet • specialist ouderengeneeskunde
 - Merel van Esch • kwaliteitsverpleegkundige extramuraal, 
  wijkverpleegkundige
 - Ties Eikendal • SEH-arts
 - Sjef van der Klein • sociaal werker 
 In dit onderdeel van het programma delen professionals op verschillende posities hun 
 perspectief op wat in hun ogen nodig is voor goede zorg. U kunt 2 sessies naar keuze volgen.

14.30 uur Pauze

15.00 uur De op- en afschaal plek: de stand van zaken in de wijkkliniek
 (spreker uitgenodigd)

15.30 uur ’Fragiele ouderen thuis’. Wat zeggen we als we deze woorden gebruiken? ● 
 Menno de Bree • filosoof

16.15 uur Het laatste woord (interview)
 Betty Meyboom-de Jong • emeritus-hoogleraar huisartsgeneeskunde/
 Oud-voorzitter Nationaal Programma Ouderenzorg ZonMw  

16.45 uur  Conclusies en afsluiting



Doelgroep  
Specialisten oudergeneeskunde, 
geriaters, huisartsen, wijkverpleeg-
kundigen, verpleegkundig specialisten, 
case managers dementie en praktijk-
ondersteuners 

Accreditatie 
Is aangevraagd bij ABC1 (Verenso/CvAH), 
NVKG, VSR, NVvPO en Kwaliteitsregister 
V&V

Datum en locatie 
Donderdag 30 januari
De Basiliek
Wiltonstraat 56
3905 KW Veenendaal

Informatie 
SCEM
Postbus 21, 4196 ZG Tricht 

telefoon 0345 - 57 66 42
e-mail scem@scem.nl
twitter @scem

Voor meer bijeenkomsten: www.scem.nl
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Inschrijven
SCEM verwerkt haar inschrijvingen geautomati-
seerd. Het online inschrijfformulier vindt u op de 
subpagina van deze bijeenkomst in de Agenda 
op www.scem.nl. Hier vindt u tevens de inschrijf-
voorwaarden.

Het inschrijfgeld bedraagt 
Arts € 219
Overig € 189

Bij inschrijven binnen 3 weken voor de bijeenkomst 
wordt het inschrijfgeld met € 30 verhoogd.

Sprekers en voorzitter 
E. Bertholet • specialist ouderengeneeskunde, 
Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet, Velp

Prof.dr. G.J. Blauw • internist ouderengeneeskunde, 
LUMC en HMC, Den Haag

M. de Bree • filosoof/docent medische ethiek & 
filosofie, RUG, Groningen

T. Eikendal • SEH-arts, Radboudumc, Nijmegen

M. van Esch • kwaliteitsverpleegkundige 
extramuraal, Careyn, Zuid-Beijerland

Mr.dr. B.J.M. Frederiks • universitair docent 
gezondheidsrecht, VUmc - sociale geneeskunde, 
Amsterdam

E. Jacobs • projectleider domoticazorg, ZZG 
Zorggroep, Groesbeek

S. van der Klein • sociaal werker, ContourdeTwern, 
Tilburg

Prof.dr. R.J. van Marum • klinisch geriater/
klinisch farmacoloog, Jeroen Bosch Ziekenhuis, 
’s-Hertogenbosch

Em.prof.dr. B. Meyboom-de Jong • Oud-voorzitter 
Nationaal Programma Ouderenzorg ZonMw, 
Groningen

P.H. Peeters (dagvoorzitter) • journalist met 
aandacht voor gezondheidszorg en sociaal domein

E. Schoorl • huisarts, Roelofarendsveen


