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Topsprekers in de ouderenzorg 
OVER KWETSBARE OUDEREN
Met o.a. professor dr. Erik Scherder, Sander de Hosson en Douwe Draaisma

Dinsdag
9 mei ‘17
ReeHorst, Ede

Tijdens dit congres leer je in één dag de problemen en ongemakken van de kwetsbare 
oudere patiënt kennen en daarmee ben je op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen 
en inzichten. Hierdoor kun je veel bijdragen aan de levenskwaliteit van jouw patiënten.

LEER OP EEN INSPIRERENDE WIJZE VAN ONZE TOPSPREKERS OVER DE PRAK-
TIJK WAAR JE ALS ZORGPROFESSIONAL IEDERE DAG MEE TE MAKEN HEBT! 

ONTVANG 
t/m   APRIL 2017

€30,- KORTING!
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TOPSPREKERS
Douwe Draaisma studeerde psychologie en filosofie aan de Universiteit van 
Groningen. Na zijn studie vertrok hij naar de Universiteit van Utrecht, waar hij in 
1993 bij Piet Vroon promoveerde op een proefschrift over de metaforische aard van 
de taal waarin we over het geheugen denken en spreken (De Metaforenmachine. 
Een geschiedenis van het geheugen). Daarna schreef hij 3 boeken over het 
autobiografisch geheugen; Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt 
(2001), De heimweefabriek (2008), Vergeetboek (2010) en De dromenwever (2013). 
Sinds 2010 bezet Draaisma de Heymans-leerstoel van de Faculteit der Gedrags- en 
Maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. 

Frans Hoogeveen studeerde ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Leiden. 
Hij studeerde in 1984 cum laude af en werkte er vervolgens als onderzoeker tot 1990, het 
jaar waarin hij promoveerde. Vanaf die tijd is hij werkzaam als ouderenpsycholoog, met 
als specialisatie psychogeriatrie. Sinds 1993 werkt hij voor Florence en was vervolgens 
voorzitter van de landelijke multidisciplinaire ‘Vereniging voor Psychogeriatrie’ (VPG). 
Sinds 2009 is hij hoofdredacteur van DENKBEELD, tijdschrift voor psychogeriatrie, 
gespreksleider van het Alzheimer Café Rijswijk en lector Psychogeriatrie aan De 
Haagse Hogeschool.

Gerben Bergsma richt zich op het verbeteren 
van het welbevinden van cliënten en het op-
timaliseren van het functioneren van mede-
werkers in uitéénlopende zorgsettingen.  Door 
middel van teambegeleidingen, publicaties, 
lezingen, gecertificeerde trainingen en consul-
taties, wordt er met medewerkers, cliënten en 
andere betrokkenen, gewerkt aan het tot stand 
brengen van oplossingen op ieders maat.

Sander de Hosson is longarts in het Wilhelmina Zie-
kenhuis Assen. Zijn aandachtsgebieden zijn palliatieve 
zorg en longkanker. Hij was hoofdredacteur van het 
medisch leerboek Probleem-georiënteerd Denken en 
schrijft columns over palliatieve zorg in onder meer het 
Dagblad van het Noorden en Nursing.

Prof. dr. Erik J.A. Scherder is hoogleraar Klinische Neuropsychologie en hoofd 
van de gelijknamige afdeling bij de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ook is hij 
hoogleraar Bewegingswetenschappen aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Bei-
de universiteiten kende hem de onderwijsprijs toe, mede bepaald door studen-
ten. Hij wordt beschreven als een bevlogen spreker, zijn onderzoek focust zich 
met name op de positieve effecten van beweging op het functioneren van ons 
brein. 

PROGRAMMA

09.00 Ontvangst met ko�  e en thee
09.30 Opening door dagvoorzitter Joost Hoebink
09.45 Wat we over vergeten moeten weten; leeftijdsafhankelijke veranderingen 

in het geheugen
Bij het ouder worden gaan sommige geheugenfuncties achteruit: geheugen voor 
namen, woordvinding, prospectief geheugen. Maar ingrijpender en persoonlijker 
zijn de revisies van herinneringen die zich in de reminiscentiefase voor kunnen doen 
Topspreker: prof. Douwe Draaisma, psycholoog en � losoof

10.40 Bijzonder en toch gewoon
Wat maakt iemand met dementie gewoon en wat maakt hem bijzonder? 
Hoe kun je jouw patiënt een zo goed mogelijk leven bezorgen? Je wordt geconfron-
teerd met onbegrepen gedrag. Hoe ga je daarmee om? De behandeling en bejege-
ning van deze kwetsbare mensen luistert nauw.

Topspreker: Frans Hoogeveen, GZ-psycholoog en specialist dementiezorg  
11.40 Ochtendpauze
12.00 Teamprocessen bij probleemgedrag bij ouderen; top of toxisch?

In deze lezing staan we stil bij de dynamiek die in teams kan spelen rondom pro-
bleemgedrag in de ouderenzorg. Welke patronen kunnen we herkennen? Welke 
teamrollen zijn er te onderscheiden? Hoe kunnen we de dynamieken managen? 
Topspreker: Gerben Bergsma, training, advies & innovatie en CCE-consulent   

13.00 Lunchpauze
13.45 Singing in the brain

Hoe kun je muziek inzetten als hulpmiddel in de zorg voor de kwetsbare ouderen? 
Muziek, op wat voor manier dan ook beleefd, professioneel of zomaar, passief of ac-
tief, kan wonderen doen. In zijn presentatie Singing in the brain beschrijft prof. dr. Erik 
Scherder hoe.

Topspreker: prof. dr. Erik Scherder, hoogleraar klinische neuropsychologie
14.45 Ko�  e- en theepauze
15.15 Palliatieve zorg; de relevante principes

In deze lezing zal ingegaan worden op de mogelijkheden die de palliatieve zorg 
heeft om de kwaliteit van leven bij (long)patienten te verbeteren. Wat kunnen 
we doen aan pijn en benauwdheid? En waarom is het van belang om in deze 
fase veel aandacht aan psychosociale en existentiele ondersteuning te geven?

Topspreker: Sander de Hosson, longarts
16.15 Afsluiting door de dagvoorzitter
16.30 Netwerkborrel
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DATUM EN PLAATS
9 mei 2017, ReeHorst, Ede

AANMELDING
Meld je aan via het online 
inschrij� ormulier op de
www.nursingcongressen.nl/
topsprekers

PRIJS EN INFORMATIE

€ 199,- (excl. BTW) Vroegboek-
              prijs t/m 15 april
€ 199,- (excl. BTW) Abonneeprijs
€ 229,- (excl. BTW) Regulier tarief

CONTACT 
Heeft u vragen over dit 
congres of uw aanmelding? 
Neem dan gerust contact op 
met de afdeling klantenser-
vice via het telefoonnummer: 
030 - 638 36 38 of per e-mail 
via aanmelder@bsl.nl.

Uw inschrijving is alleen schriftelijk te 
annuleren. Annuleert u tot twee weken 
voor aanvang van het event, dan bren-
gen wij € 50,00 (incl. btw) aan admini- 
stratiekosten in rekening. Meldt u zich 
binnen twee weken voor aanvang af? 
Dan zijn we helaas genoodzaakt het 
volledige inschrijfbedrag te bereke-
nen. Overigens kunt u bij verhindering 
natuurlijk altijd een vervanger van uw 
inschrijving gebruik laten maken.

ALGEMENE INFORMATIE
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