
                                                                                       

Verenso  
 

22ste regiocongres Zeeland / West Brabant 
 

 

7 en 8 november  2022 
Badhotel Renesse 

 
“Niets is wat het lijkt” 

 

 
  



DOELGROEP 
De cursus is bestemd voor specialisten ouderengeneeskunde, artsen, 
verpleegkundig specialisten en physician assistants die actief zijn binnen de 
ouderengeneeskunde. 
 
ACCREDITATIE 
Accreditatie is aangevraagd voor artsen, physician assistants en verpleegkundig 
specialisten: 
-  5.0 punten voor maandagmiddag en maandagavond; 
-  5.0 punten voor dinsdagochtend en dinsdagmiddag.  
Accreditatiepunten worden toegekend op basis van aanwezigheid. 

 
CURSUSLOCATIE 
De cursuslocatie is Badhotel Renesse te Renesse 
Adres: Laone 2-6 4325 EK Renesse   
Tel: 0111-462500 
Routebeschrijving: zie https://www.badhotelrenesse.nl 
 
INSCHRIJVING 
U kunt zich inschrijven door het bijgevoegde document in te vullen en te mailen 
naar: zie bijgevoegd inschrijvingsformulier 
 
U ontvangt hiervoor geen nota. 
 
ANNULERING 
Bij annulering vindt geen restitutie van het cursusgeld plaats. 
 
MEER INFORMATIE 
Voor meer informatie kunt u via e-mail contact opnemen met een van de leden 
van de cursuscommissie 
 
  

https://www.badhotelrenesse.nl/


PROGRAMMA   
 
Maandag 7 november 
 
12.00-12.45 Lunch. 
 
12.45-13.00 Opening en welkom. 
 
13.00- 14.00 Dementie en euthanasie  

M. Weekhout-Klinkhamer, arts expertisecentrum euthanasie.  
Aan de hand van een casus zal euthanasie bij dementie en de rol 
van de SCEN-arts onderwerp van gesprek zijn.  
 

14.00-15.00 Pijnbestrijding in de palliatieve fase 
M.W.A. van der Velden, Anesthesioloog-Pijnspecialist, Transmurale 
palliatief adviesteam Amphia Breda.   
Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen op gebied van pijn bestrijding.  
Wat kan de anesthesist betekenen in de samenwerking met de 
eerste lijn.  
 

15.00-15.30 Koffie / thee. 
 
15.30-17.00         Ethische dillema’s rondom vrijheid en veiligheid 

Dr. D.P. Touwen, professor medische ethiek  
Welke handvatten kunnen hulp bieden aan zorgteams in 
verpleeghuis bij de keuze om wel of geen vrijheidsbeperkende 
maatregelen in te zetten? 
 

17.00- 18.00  “Dementie op straat, wen er maar aan!” 
Julie Meerveld, Manager Belangenbehartiging Alzheimer Nederland 
en regionale hulp.  
Julie Meerveld heeft als onderzoeker en adviseur jarenlang in de 
ouderenzorg gewerkt. Daarna heeft ze vanuit Alzheimer Nederland 
verschillende landelijke dementieprogramma’s ontwikkeld 
en uitgevoerd.  

 
18.00 -18.45 Snack. 

 
18.45- 19.45        De medisch behandelaar  

Ernst van der Pasch, huisarts en cabaretier  
Wat is de belevingswereld van de medische behandelaar in het 
verpleeghuis?  

 
20.00   Diner. 
 
 



Dinsdag 8 november   

 
9.00-10.00         Stoppen met eten en drinken 

A. den Dulk, specialist ouderengeneeskunde en kaderarts palliatieve 
zorg en L. Birkhoff, specialist ouderengeneeskunde en kaderarts 
palliatieve zorg.  
Wat zijn de mogelijkheden als een patiënt niet voldoet aan de 
handreiking van KNMG om te stoppen met eten en drinken.  
 

10.00-10.30  Koffie/thee 
 
10.30-11.30 Dermatoscopie  

Maartje Spit, verpleegkundig specialist in de eerste lijn. 
Is het gebruik van een dermatoscoop van meerwaarde in het 
verpleeghuis? Maartje zal enkele voorbeelden geven van 
samenwerkingsvormen met de dermatoloog.  
 

11.30-12.45 “Leefplezier plan” 
Dr. Josanne Huijg, senior onderzoeker betekenisvol ouder worden, 
Leyden Academy on Vitality and Ageing. 
Wat gebeurd er als we in de ouderenzorg de verlangens van 
bewoners als vetrekpunt nemen? En als hun leefplezier leidend is bij 
de verantwoording voor de kwaliteit van zorg.  

 
12.45-13.45  lunch. 
 
13.45-14.30 Palliatieve sedatie als uiterste redmiddel bij 

probleemgedrag en dementie 
Annelies Veldwijk-Rouwenhorst, specialist Ouderengeneeskunde 
Atlant Zorggroep en promovenda WAALBED-lll studie.  
Wat zijn de kenmerken van verpleeghuisbewoners met dementie en 
zeer ernstig probleemgedrag, wat zijn correlerende factoren voor dit 
gedrag en wat maakt dat dit gedrag door betrokkenen als moeilijk 
wordt ervaren? Hoe verloopt het traject van continue palliatieve 
sedatie bij verpleeghuisbewoners met dementie en zeer ernstig 
probleemgedrag?  
 

14.30-15.00  Koffie/ thee 
 
15.00-16.00          Zorginnovatie  

Dr. T.J. van der Zijpp, lector technologie in het lectoraat 
persoonsgerichtheid in een ouder wordende samenleving.  
In deze interactieve presentatie zal Teatske ingaan op de rol en 
bijdrage van technologie aan zorg in de ouder wordende 
samenleving vanuit een persoonsgerichte visie. Centraal hierin staat 
het uitgangspunt om recht te doen aan iedereen die bij een 
innovatie is betrokken.  
 

 
 

  



CONGRESCOMMISSIE 
 

• Mw. L. Birkhoff, specialist ouderengeneeskunde 
Groenhuysen:  lbirkhoff@groenhuijsen.nl 
 

• Dhr G.J. Derks, specialist ouderengeneeskunde 
     gj.derks@gmail.com 

 
• Mw. A.den Dulk, specialist ouderengeneeskunde 

Avoord:  a.den.dulk@avoord.nl 
      

• Mw. M. Gobbens: verpleegkundig specialist AGZ 
  Avoord: me.gobbens@avoord.nl 
 

• Dhr. P. Nieuwenhuize, specialist ouderengeneeskunde 
North by Northwest: northbynorthwest@planet.nl 
 

• Mw. B. van Haelst; verpleegkundig specialist AGZ 
SVRZ: Bianca.van.haelst@svrz.nl 

  

mailto:lbirkhoff@groenhuijsen.nl
mailto:gj.derks@gmail.com
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Verenso  
 

22ste regiocongres Zeeland / West Brabant  
 

7 en 8 november  2021 
 

Badhotel Renesse 
Laone 2, 4535 EK Renesse  

Parkeergelegenheid bij en naast het hotel.   
 
 

Inschrijvingsformulier:  
 
Naam:  
 
Functie:  
 
Organisatie:  
 
E-mail adres:  
 
BIG-nummer:  
 
Aankruisen wat van toepassing is: 
 
0  2 dagen met overnachting        :  500 euro               
 
0 1 dag                                                    :  300 euro 
 
                                   
Vegetarisch: ja/ neen        Voedselintolerantie:  ja / neen : ……………………… 
 
 
Gelieve inschrijvingsformulier terug te zenden voor 7 oktober 2022 naar het 
medisch secretariaat van Groenhuysen: managementbenb@groenhuysen.nl  
Telefoonnummer: 088-5574314  
 
Het rekeningnummer is: 
NLO9ABNA 048.80.57.159  ten name van Verenso te Utrecht o.v.v. uw naam en 
symposium regio Zeeland/West-Brabant 2021.     

mailto:managementbenb@groenhuysen.nl
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