
Samen ouder worden
Op woensdag 16 november aanstaande is de jaarlijkse Clinic. Dit jaar met het 
thema: Samen ouder worden. Dit thema geeft vele aanknopingspunten voor 
huisartsenzorg, ziekenhuiszorg, verpleeghuiszorg en samenwerken in het 
netwerk. Actuele onderwerpen zoals vroegsignalering, ACP, palliatieve zorg, 
ambulant geriatrie team of morele vraagstukken bieden houvast voor zowel 
het plenaire gedeelte als voor de workshops.

Gastspreker is prof. dr. J.J.M. (Hans) van Delden. Hij is hoogleraar medische ethiek 
aan de Universiteit Utrecht en spreekt over ethische uitgangspunten voor de 
ouderenzorg. Belangrijke begrippen daarin zijn persoonsgerichte zorg en 
passende zorg. Hij betoogt dat om die vorm van zorg te bereiken het nodig is 
om de sterfelijkheid van mensen mee te nemen in het denken van patiënten en 
hulpverleners.

De workshopgevers - teams van huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde 
en medisch specialisten - gaan daarna vanuit verschillende invalshoeken en 
deskundigheden in op professionele zorg aan de ouder wordende patiënt.

Eén van de workshops wordt verzorgd door een speciale workshopgever: Kadiriye 
Moerkens-Kocabas,. Zij is praktijkverpleegkundige Huisartsenzorg in Arnhem en 
heeft veel ervaring met interculturele palliatieve zorg. Zij vertelt over de nood-
zaak van vroegtijdige herkenning en markering van de palliatieve fase en het 
in gesprek gaan over de dood en Advance Care Planning met mensen met een 
migratieachtergrond.

Zoals altijd is de Clinic natuurlijk hét moment om uw eigen regionale, collegiale 
netwerk te verstevigen. Tijdens de workshops of het feestelijk afsluitende buffet.

Opnieuw mogen we dit jaar een 1e-2e-lijnsprijs uitreiken. De prijs gaat traditie-
getrouw naar een persoon, duo of groep die een belangrijke bijdrage levert of 
heeft geleverd aan de samenwerking in de regio tussen de eerste en tweede lijn 
en dit jaar in het bijzonder aan acute zorg. De prijs bestaat uit een bronzen 
beeldje van een dokterstas en een juryrapport.

Aan het eind van de Clinic ligt er voor elke deelnemer een leuke attentie klaar, 
in stijl met het thema. 

Nieuwsgierig? Schrijf u in en doe mee.

Datum en locatie
Woensdag 16 november 2021 van 16.00 tot 21.30 uur
Ziekenhuis Gelderse Vallei met de opening in het auditorium 
(bestemming 181, C-vleugel 2e verdieping)

Voor
Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, medisch specialisten 
en artsen verstandelijk gehandicapten in de regio Gelderse Vallei.

Accreditatie voor de Clinic is aangevraagd.

Aanmelden
Doe mee en geef u meteen op. De workshops van uw keuze 
kunt u  aanvinken op het formulier op de website: 
www.geldersevallei.nl/clinic2022 

Op het formulier kunt u ook eventuele dieetwensen kenbaar maken.

Extra vragen op het aanmeldformulier
In november 2021 vroegen we u naar ergernissen bij het verwijzen. 
Hierop hebben we veel reacties gehad. Inmiddels hebben we zoveel mogelijk 
ergernissen verholpen. Ook is onze service uitgebreid en heeft het
huisartsenservicebureau plaatsgemaakt voor het verwijzerscentrum. 
We zijn benieuwd hoe het er volgens u voor staat wat betreft 
bereikbaarheid en communicatie. 

Wilt u deze vragen beantwoorden? Ook als u zich – onverhoopt – 
niet aanmeldt voor de Clinic. De gegevens worden anoniem verwerkt. 

Meer informatie
Afdeling communicatie, communicatie@zgv.nl, tel (0318) 43 56 58 
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Gastspreker is prof. dr. J.J.M. (Hans) van Delden. Hij is hoogleraar medische ethiek 
aan de Universiteit Utrecht en spreekt over ethische uitgangspunten voor de 
ouderenzorg. Belangrijke begrippen daarin zijn persoonsgerichte zorg en 
passende zorg. Hij betoogt dat om die vorm van zorg te bereiken het nodig is 
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De workshopgevers - teams van huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde 

Programma
16.00 uur  inloop

16.15 uur opening, welkom en uitreiking Clinic-prijs 2022 
Marjolein de Jong, voorzitter raad van bestuur 
Ziekenhuis Gelderse Vallei.

16.25 uur prof. dr. J.J.M. (Hans) van Delden, hoogleraar medische ethiek 
aan de Universiteit Utrecht spreekt over ethische 
uitgangspunten voor de ouderenzorg. 

17.10 uur workshopronde 1 en wisseltijd

18.10 uur workshopronde 2 en wisseltijd

19.10 uur workshopronde 3

20.00 uur buffet
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Samen ouder worden

Kadiriye Moerkens-Kocaba, praktijkverpleegkundige Huisartsenzorg, 
huisartsenpraktijk Presikhaaf en Huisartsenpraktijk Medar

Interculturele palliatieve zorg & Advance Care Planning (ACP)

Voor ACP is een vroegtijdige herkenning en markering van de palliatieve fase van 
groot belang. Het schept duidelijkheid voor zowel de patiënten en hun naasten als 
voor de zorgverleners. Met elkaar in gesprek gaan over de dood en ACP is voor veel 
mensen met een migratieachtergrond echter niet vanzelfsprekend. Hierdoor ont-
staan veel misverstanden tussen patiënten en hun behandelaars. U kunt die misver-
standen als zorgverlener voorkomen door het anders te aanpakken. Na afl oop van 
deze workshop weet u:
hoe u tijdig kunt markeren en tijdig de ACP kunt bespreken bij een patiënt met een 
migratieachtergrond en wat de richtlijn interculturele zorg rond het levenseinde bij 
islamitische patiënten inhoudt.

Eline van Lummel, promovendus
Dave Tjan, intensivist 
Maaike Groenewoudt, huisarts

Een interactieve discussie aan de hand van een patiëntreis 
in de tijd bij de kwetsbare, oudere patiënt – 
vanuit het perspectief van de specialist en de huisarts. 
• Wie doe wat, in welke fase en hoe krijg je de patiëntinformatie bij elkaar? 
• Wie heeft de regie bij het bespreken van behandelwensen? 
• Hoe ga je het gesprek aan over sterfelijkheid?  

Marc van der Beek, anesthesioloog
Inge Meekes, huisarts

Pijn bij ouderen. Behandelen kan lastig zijn.

Wil je pijn behandelen, dan blijkt bij ouderen al snel dat kiezen tussen de 
verschillende analgetica lastig is. Bijna alles heeft zijn nadelen. Toch moeten we 
weloverwogen een keuze maken. In de workshop bespreken wij de afwegingen die 
worden gemaakt. 
Ook gaan wij in op de vraag bij welke patiënten invasieve pijnbestrijding alternatieve 
mogelijkheden kan bieden. Denk bijvoorbeeld aan een pijnblokkade in plaats van een 
operatie bij een patiënt met een zeer korte levensverwachting, die zijn heup breekt.

Gabie de Jong, chirurg
Erwin Klein Woolthuis, huisarts 

Bariatrie is overal, ook in de huisartsenpraktijk! 

Bariatrische chirurgie is een goede behandeling voor patiënten met morbide 
obesitas. Maar voor zo’n radicaal besluit is gedegen onderbouwing nodig, 
alsmede een verstandige patiëntselectie, een doortastend voor- en natraject 
en een minimaal invasieve operatie. Op deze manier wordt de patiënt een stuk 
gezonder oud en de samenleving een stukje lichter belast. Nieuwsgierig? 
Volg de workshop!

Desirée Verheijen, geriater
Lindsay Vertommen, specialist ouderengeneeskunde, Opella

De Reus in de kamer

De 5 geriatrische reuzen (syndromen) zijn cognitieve problemen, incontinentie, 
immobiliteit & vallen, voeding & vocht en polyfarmacie. Maar wat doe je als een 
oudere patiënt zich met zo’n syndroom presenteert? Of misschien wel met een 
combinatie van syndromen. Hoe signaleer je ze? Waarom is dat zo belangrijk? 
Naar wie verwijs je eventueel, hoe af te stemmen in de keten?

Machiel Siezenga, internist-nefroloog
Karel Kasbergen, huisarts 

Anemie en nu…?

Anemie komt veel voor. De eerste vraag die de arts zich stelt is uiteraard: wat is 
de oorzaak? Hoe kom ik daar achter? En wat betekent dat voor de behandeling? 
Want zonder de oorzaak te weten kan een patiënt geen of een verkeerde 
behandeling krijgen en kunnen serieuze, onderliggende aandoeningen worden 
gemist. Anderzijds is het niet altijd nodig om bij de analyse “tot het gaatje te 
gaan”. Maatwerk is dus geboden…

Thuy-Nga Le, arts microbioloog
Linda de Jong, dermatoloog 

Antibiotica-allergie: een nieuwe epidemie? 
Blijft er nog iets over voor infectieziektentherapie?

Antibiotica-allergie lijkt een nieuwe hype te worden. Het komt steeds vaker 
voor en bemoeilijkt de keuzes bij het doeltreffend voorschrijven van antibiotica 
voor jong en oud. Eens een allergie, altijd een allergie? In deze workshop 
bespreken we de aanpak bij het vermoeden van een antibiotica-allergie en 
het belang van een goede anamnese. De mogelijkheden (en onmogelijkheden) 
van allergologisch onderzoek komen aan bod.

Martijn Smidt, neuroloog 
Karlijn Vermeulen, huisarts

Last seen well, rol van CT-perfusie bij iCVA

We bespreken in deze workshop de nieuwe richtlijn trombolyse en 
trombectomie bij iCVA in de acute fase. Behandeling is tot respectievelijk 
<12 en 24 uur mogelijk.

Inge Gobes, sportarts
Ans Aarts, geriater

Exercise is medicine, óók voor ouderen!

Wat is de invloed van (niet) bewegen op de gezondheid van de steeds ouder 
wordende mens? We belichten de veranderingen in het lichaam bij het ouder 
worden en focussen ons daarbij op het bewegingsapparaat en de fysieke fi theid. 
Wat betekent een betere fysieke fi theid voor het functioneren van lichaam en 
geest bij gezonde en kwetsbare ouderen? Wat kunnen wij als artsen en de 
ouderen zélf bijdragen aan die fysieke fi theid?
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Workshops
Dit jaar is er weer volop ruimte om 
in 3 rondes workshops te volgen. 
U kunt kiezen uit 9 workshops. 

Doe mee en geef u meteen op!
www.geldersevallei.nl/clinic2022
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