
versie 12-okt-20 

                          

 

ONLINE SOON - Verenso congres 

‘COVID-19 en de Specialist 

Ouderengeneeskunde’ 

 

12.00u – 12.10u Welkom en opening door de dagvoorzitter 

Raymond Koopmans, specialist ouderengeneeskunde en hoogleraar  

ouderengeneeskunde, in het bijzonder de langdurige zorg, 

Radboudumc en stichting de Waalboog 

 

12.10u – 12.30u Webinair / video vooraf opgenomen ‘titel volgt’ 

Diederik Gommers, intensivist bij het Erasmus MC en voorzitter van 

de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC). 

 

 

12.30u – 13.00u Outbreak Management Team, de rol van de GGD, sneltest-

testen op COVID-19 

Cees Hertogh, Hoofd afdeling Ouderengeneeskunde Amsterdam 

UMC en hoogleraar ouderengeneeskunde, Fleur Koene, GGD en 

Menno de Jong, viroloog 

 

13.00u – 13.30u UNO-Amsterdam onderzoeken over COVID-19                               

Cees Hertogh, Hoofd afdeling Ouderengeneeskunde Amsterdam 

UMC en hoogleraar ouderengeneeskunde 

 

13.30u – 13.45u  PAUZE  

 

13.45u – 14.15u  Werkdruk, psychische klachten en ziekteverzuim in tijden  

                               van COVID-19. Wat moet de specialist ouderengeneeskunde  

                               er mee? 

                              Sarah Janus, postdoc, afdeling Huisartsgeneeskunde &                         

                              Ouderengeneeskunde, Universitair Medisch Centrum Groningen  

                              (UMCG) en Sytse Zuidema, hoogleraar ouderengeneeskunde en  

                              dementie & specialist ouderengeneeskunde, Universitair Medisch  

                              Centrum Groningen (UMCG) 
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14.15u – 14.45u Het was zo lekker rustig”: Impact van de lockdown op 

probleemgedrag 

Raymond Koopmans, specialist ouderengeneeskunde en hoogleraar  

ouderengeneeskunde, in het bijzonder de langdurige zorg, 

Radboudumc en stichting De Waalboog 

 

 

14.45u – 15.00u  PAUZE 

 

 

15.00u – 15.20u Consensusaanbevelingen voor palliatieve zorg bij COVID-19 

Daisy Janssen, specialist ouderengeneeskunde, kaderarts palliatieve 

zorg en onderzoeker, Ciro in Horn en de Universiteit Maastricht 

 

 

15.20u – 15.40u EU-COGER studie: een pan-Europees onderzoek naar het 

functioneren en herstel van post-COVID-19 patiënten in de 

geriatrische revalidatie setting 

Miriam Haaksma, epidemioloog, gespecialiseerd in predictiemodellen 

en het modelleren van longitudinale (ziekte)trajecten 

 

 

15.40u – 16.05u Debat met de webinar sprekers o.l.v. dagvoorzitter  

                              Raymond Koopmans  

Met: 

 Cees Hertogh 

 Sytse Zuidema  

 Daisy Janssen 

 Miriam Haaksma 

    

16.05u – 16.30u  Uitreiking Jan Stoopprijs door Sytse Zuidema, hoogleraar 

ouderengeneeskunde en dementie & specialist 

ouderengeneeskunde, Universitair Medisch Centrum Groningen 

(UMCG) 

 

16.30u – 16.45u  PAUZE 

 

16.45u – 18.15u  ALV georganiseerd door Verenso  

 

Hosting inhoudelijk programma (12:00-16:30) door SOON. 

Hosting ALV (16:45-18:15) door Verenso. 
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SPREKERS INFORMATIE  

ONLINE SOON - Verenso congres 
 

Dagvoorzitter 

Prof. dr. R.T.C.M. (Raymond) Koopmans, specialist 

ouderengeneeskunde en hoogleraar Ouderengeneeskunde, 

in het bijzonder de langdurige zorg, Radboudumc en 

stichting de Waalboog 

 

 

Webinair middels vooraf opgenomen video 

Informatie volgt 

 

Spreker 

Prof. dr. D.A.M.P.J. (Diederik) Gommers, intensivist bij het Erasmus MC en voorzitter 

van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC). 

Tijdens de coronacrisis in Nederland in 2020 neemt 

Gommers als specialist deel aan het Outbreak Management 

Team (OMT) dat het kabinet-Rutte adviseert 

over volksgezondheidsmaatregelen om de verspreiding van 

de virusziekte Covid-19 terug te dringen en de 

ziekenhuisopnames te reguleren. Hij informeerde de Tweede 

Kamer over de stand van zaken bij de intensieve zorg 

tijdens de coronacrisis. 

 

Webinar 1: 12.30 – 13.00u  

Informatie volgt 

 

Sprekers 

Cees Hertogh, Hoofd afdeling Ouderengeneeskunde Amsterdam UMC en hoogleraar 

ouderengeneeskunde 

Fleur Koene, GGD  

Menno de Jong, viroloog 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Coronacrisis_in_Nederland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Outbreak_Management_Team
https://nl.wikipedia.org/wiki/Outbreak_Management_Team
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet-Rutte_III
https://nl.wikipedia.org/wiki/Volksgezondheid
https://nl.wikipedia.org/wiki/Virusziekte
https://nl.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Kamer_der_Staten-Generaal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Kamer_der_Staten-Generaal
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Webinar 2: 13.00 – 13.30u 

Informatie volgt 

 

Spreker 

Cees Hertogh, Hoofd afdeling ouderengeneeskunde Amsterdam UMC en hoogleraar 

ouderengeneeskunde 

 

 

Webinar 3: 13.45 – 14.15u  

Werkdruk, psychische klachten en ziekteverzuim in tijden van COVID-19. Wat 

moet de specialist ouderengeneeskunde er mee? 

De Covid-19 epidemie heeft ook in verpleeghuizen fors toegeslagen met een grote impact 

op bewoners en personeel. Is het voor een zorgverlener juist nu een tijd om zich met 

passie in te zetten, of leidt de epidemie tot een continue werkdruk, psychische klachten 

en ziekteverzuim? Zijn er verschillen tussen verpleeghuizen met en zonder uitbraak? In 

deze webinar worden de resultaten gepresenteerd van een onderzoek hierna en worden 

lessen getrokken voor de tweede golf. 

Sprekers 

Dr. S. (Sarah) Janus, postdoc, afdeling 

huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde, UMCG 

Prof. Dr. S.U. (Sytse) Zuidema, hoogleraar 

ouderengeneeskunde en dementie, en specialist 

ouderengeneeskunde, UMCG 

 

 

 

 

Webinar 4: 14.15u - 14.45u 

“Het was zo lekker rustig”: Impact van de lockdown op probleemgedrag. 

In april 2020 is onder meer dan 400 psychologen, artsen, verpleegkundige en andere 

professionals in Nederlandse verpleeghuizen een vragenlijst onderzoek uitgezet naar het 

effect van de sluiting van de verpleeghuizen op probleemgedrag. Respondenten konden 

daarbij ook open vragen beantwoorden. Uit  vragenlijst onderzoek en de verdiepende 

interviews die daarop zijn gevolgd, beek dat instellingen vaak (on) bedoelde strategieën 

hebben ontwikkeld om prikkels te verminderen. Daar vindt nu vervolgonderzoek naar.  

 

 

Spreker 

Raymond Koopmans, specialist ouderengeneeskunde en 

hoogleraar ouderengeneeskunde, in het bijzonder de langdurige 

zorg, Radboudumc en stichting De Waalboog 

 



versie 12-okt-20 

Webinar 5: 15.00u - 15.20u 

Consensusaanbevelingen voor palliatieve zorg bij COVID-19. 

COVID-19 stelt de palliatieve zorg voor grote uitdagingen. Door isolatie van patiënten, 

geen of beperkte aanwezigheid van familieleden en het gebruik van persoonlijke 

beschermingsmiddelen is het een extra uitdaging om de laatste levensfase optimaal te 

begeleiden. Een internationale taskforce heeft een start gemaakt met het aangaan van 

deze uitdagingen. Dit heeft geresulteerd in de eerste 14 internationale 

consensusaanbevelingen voor palliatieve zorg bij COVID-19. Tijdens deze sessie worden 

deze consensusaanbevelingen besproken.  

Spreker 

Dr. D.J.A. (Daisy) Janssen is als specialist ouderengeneeskunde, 

kaderarts palliatieve zorg en onderzoeker verbonden aan Ciro in 

Horn en de Universiteit Maastricht. Ze is met name gespecialiseerd 

in palliatieve zorg bij mensen met chronisch orgaanfalen en advance 

care planning. 

 

 

 

Webinar 6: 15.20u – 15.40u 

EU-COGER studie: een pan-Europees onderzoek naar het functioneren en herstel 

van post-COVID-19 patiënten in de geriatrische revalidatie setting. 

De COVID-19 pandemie houdt ons al enige maanden in de greep en daarmee ook de 

zorg voor de ons zo dierbare (kwetsbare) ouderen in de geriatrische revalidatie. Het is 

daarom van groot belang dat we zo snel mogelijk onze kennis over de gevolgen en het 

herstel na het coronavirus (SARS-CoV-2) vergroten. Er is bijvoorbeeld onvoldoende 

kennis over hoe het herstel na revalidatie verloopt en welke patiënten het meeste baat 

hebben bij revalidatie. Om hier achter te komen verzamelen wij, samen met onze 

Europese collega’s van de “Special Interest Group Geriatrische Revalidatie van de 

European Geriatric Medical Society”, functionele en medische informatie van patiënten 

die opgenomen worden voor geriatrische revalidatie na een infectie met het coronavirus. 

In deze webinar gaan we dieper in op dit belangrijke, nieuwe onderzoek. 

 

Spreker 

Dr. M.L. (Miriam) Haaksma is epidemioloog, gespecialiseerd in 

predictiemodellen en het modelleren van longitudinale 

(ziekte)trajecten. Haar onderzoek naar het beloop van dementie aan 

het Radboudumc (Nijmegen), de Johns Hopkins University (Baltimore, 

VS) en het Karolinska Instituut (Stockholm, SE) resulteerde in een 

cum laude promotie in 2019. In 2020 ontving Miriam de 

Wetenschapsprijs van de Nederlandse Vereniging voor Klinische 

Geriatrie. Momenteel doet zij onderzoek naar kwaliteit van leven bij 

dementie en geriatrische revalidatie bij het Universitair Netwerk voor 

de Care Sector Zuid Holland (UNC-ZH) in het LUMC. 

 


