uitnodiging symposium 8 oktober 2018

20 jaar geriatrie in ZGV:

Van nazorg tot voorzorg, ook uw zorg?
In oktober 2018 bestaat onze vakgroep Geriatrie 20 jaar.
De afdeling ouderengeneeskunde is zich volop aan
het vernieuwen. Daar zijn we trots op!
We presenteren de nieuwe afdeling graag aan u.
Dat doen we met een feestelijk
symposium op maandag
8 oktober 2018.

Professor Dr. M. Emmelot-Vonk neemt u mee in de
ontwikkelingen in de geriatrische zorg en hoe we
hierin onze krachten in de regio kunnen bundelen.
Daarna belichten we een aantal speerpunten van
de geriatrie in Ziekenhuis Gelderse Vallei.
U bent van harte uitgenodigd.

voor wie
Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, ouderenpsychiaters, POH ouderenzorg, casemanagers dementie,
beleidsmakers, onderzoekers en betrokken medewerkers
van Ziekenhuis Gelderse Vallei en Wageningen Universiteit.

programma
18.00 - 18.30 uur:
Inloop met soep en broodjes
18.30 - 19.00 uur:
Welkom en opening; 20 jaar geriatrie in ZGV
door André Janse, klinisch geriater en medisch hoofd,
Anja van Vloten, zorgmanager FE geriatrie
19.00 - 19.45 uur:
‘De toekomst van de geriatrie: van porselein naar zilver en uiteindelijk
goud’ door prof. dr. Marielle Emmelot-Vonk, geriater UMC Utrecht
19.45 - 20.30 uur:
‘Advanced care planning, wees er op tijd bij’
door Ans Aarts, klinisch geriater
‘Het project BeZiG: hoe stimuleer je samen patiënten meer te bewegen’
door Flora Strookappe, fysiotherapeut

waar
Ziekenhuis Gelderse Vallei, De Groene Hub
(D vleugel, 3e verdieping)

‘Van pionieren in PAnDeMics naar een solide strategie’
door Wout van Orten-Luiten, onderzoeker klinische geriatrie ZGV
en Wageningen Universiteit

aanmelden en kosten
De deelname aan het symposium is gratis.
U kunt zich voor 1 september aanmelden via
www.geldersevallei.nl/SymposiumOuderengeneeskunde.

20.30 - 21:00 uur:
Een virtueel kijkje op de afdeling en de officiële opening
door de raad van bestuur

Graag tot ziens op 8 oktober!

Vanaf 21.00 uur:
Toost op de samenwerking in de zorg voor de kwetsbare ouderen

