
 

 
 

 
Regio Randstad Zuid 

 
Programma 

middag-avond symposium op  
2 oktober 2019 

 
Locatie: Driestar, Gouda 

 
 

Samen uit, samen thuis! 
 

Verenso Regio Randstad Zuid nodigt u uit voor een interactief symposium waarin de vaak 
woelige weg van de kwetsbare oudere in de keten wordt geanalyseerd en bediscussieerd. 
Sprekers uit het verpleeghuis, de huisartsenpraktijk en het ziekenhuis zullen ingaan op de 
uitdagingen en dilemma’s waar u als behandelaar in de ouderenzorg mee te maken krijgt.  

 
Programma 
 
                  Vanaf 15.00 uur: Inloop 
 
15.30 uur: Opening 
    Norbert Kemp, Specialist Ouderengeneeskunde, Kaderarts Psychogeriatrie,  

Florence. 
  
15.45 uur: Casusintroductie: een kwetsbare revalidatiepatiënt. 
 
16.00 uur: “Samenwerken in de ouderenzorg.”  
 Jaap Kappert, beleidsmedewerker V&VN Verpleegkundig Specialisten  
 Pieter le Rütte, beleidsmedewerker Verenso. 

 
16.45 uur: Intermezzo: vervolg casus 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
17.00 uur: “De acuut presenterende oudere patiënt op de Spoedeisende Hulp.” 
  Laura Blomaard, arts-onderzoeker, afdeling Ouderengeneeskunde LUMC. 

 
17.45 -18.45 uur:  Maaltijd  

 
18.45 uur: “Zien samenwerken doet samenwerken.” 
  Leo Jansen, relatiebeheerder Aafje 

Dawi van der Stap, geriater Maasstad Ziekenhuis 
  Alexander Pluim Mentz, specialist Ouderengeneeskunde. 
    
19.30 uur: Leden aan het woord over samenwerking.  

Matthieu Prevoo, specialist ouderengeneeskunde, kaderarts psychogeriatrie en lid 
Raad van Toezicht Verenso. 

 
20.00 uur: “De S.O. on the move.” 
  Petra de Vos-van der Valk, specialist ouderengeneeskunde, Aafje. 
 
20.30 uur: Intermezzo: vervolg casus 
 
20:45 uur: “Kwetsbare ouderen: do’s en don’ts voor de huisarts.” 
    Miranda Buckley, huisarts, kaderarts ouderengeneeskunde.   
 
21.15 uur: Afsluiting en “take home messages”. 

Norbert Kemp, Specialist Ouderengeneeskunde, Kaderarts Psychogeriatrie,  
Florence. 

 
21.30  uur: Borrel 
 
 
 
 

- Locatie: Driestar, Burg. Jamessingel, 2803 PD Gouda 
- Accreditatie is aangevraagd bij ABC1 (specialisten ouderengeneeskunde, huisartsen, 

AVG) en VSR, accreditatie voor andere beroepsgroepen kan worden aangevraagd als tijdig 
wordt aangegeven dat dit wenselijk is. 

- Opgeven: (voor 20 september) bij secretariaat Verenso Randstad Zuid:  
fennavandommelen@gmail.com 

- Inschrijving: vindt plaats op volgorde van aanmelding, in verband met het aantal 
beschikbare plaatsen 

- Welkom ook aan andere belangstellenden. (Verspreid deze uitnodiging dus gerust zowel 
binnen als buiten uw organisatie) 

- Toegang: Verenso-leden gratis; niet-leden €100.  
- Betaling: NL09ABNA0488057159, tnv Verenso, ovv Symposium regio Randstad Zuid 2 

oktober 2019 
 
 
 
 


