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Het verpleeghuis in beweging 
 

 
 



CURSUSINHOUD 
 
Het is alweer voor de 21ste keer dat het symposium van Verenso, voor de regio 
Zeeland/ West- Brabant wordt georganiseerd. Ook dit jaar weer met een 
verrassend en veelzijdig programma. Het programma bestaat uit een mix van 
actuele onderwerpen uit de ouderenzorg; zowel onderwerpen van medische aard, 
als onderwerpen over ontwikkelingen in de beroepsuitoefening in het algemeen. 
De ouderenzorg is immers  continue in beweging! 

Er is opnieuw gekozen voor een tweedaags programma. Er is voldoende 
mogelijkheid om tijdens de gezamenlijke maaltijden en snacks de regionale 
contacten opnieuw aan te halen. Dit jaar vindt het symposium plaats in Badhotel 
Renesse te Renesse. 	

 

DOELGROEP 
 
De cursus is bestemd voor specialisten ouderengeneeskunde, artsen, 
verpleegkundig specialisten en physician assistants die actief zijn binnen de 
ouderengeneeskunde. 
 
 

ACCREDITATIE 
 
Accreditatie is aangevraagd voor artsen en verpleegkundig specialisten: 
-  5.5 punten voor maandagmiddag en maandagavond; 
-  5.5 punten voor dinsdagochtend en dinsdagmiddag.  
Accreditatiepunten worden toegekend op basis van aanwezigheid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA   
 
Maandag 1 november 
 
12.00-12.45 Lunch. 
 
12.45-13.00 Opening en welkom. 
 
13.00-13.45 Mystery guest. 
 
13.45-15.00  SO’s: leiders in de politiek van het sterven: Marli Huijer  
 

                  Prof. Dr. Marli Huijer is emeritus hoogleraar Publieksfilosofie 
aan de Erasmus Universiteit, medicus en voormalig Denker 
des Vaderlands. Huijers onderzoek richt zich op de filosofie 
van mens en cultuur. Maakbaarheid, Corona en Sterfelijkheid 
zullen de belangrijkste thema’s zijn tijdens deze lezing. 

 
15.00-15.30          Koffie / thee pauze  
 
15.30-16.45  Leiderschap en samenwerking: Lorena de Miranda Serra & 

Jory Raimo 
 
  Tijdens deze workshop wordt de tango gebruikt als metafoor. 

Wat zijn de overeenkomsten tussen Argentijnse Tango en  
leiderschap in het verpleeghuis?  Meer dan je denkt! 
Argentijnse Tango is een dans van leiden en volgen. Dat wil 
niet zeggen dat de rollen verdeeld zijn in een baas en 
ondergeschikte. De een kan niet zonder de ander. 
Er zijn verschillende soorten leiders en volgers. In de dans 
hebben zij een gezamenlijk doel. Een fijne dans, goed 
resultaat.  
Tijdens deze workshop maakt u kennis met de Argentijnse 
Tango en ontdekt u verschillende vormen van leiden en 
volgen. 

 
 
16.45-17.45 Inhoudelijk leiderschap binnen het verpleeghuis, juist nu: 

Roland van Peppen 
  

Kunnen we inzichten uit de kortdurende zorg ook inzetten in 
de langdurige zorg?  
We hebben veel ervaring binnen de GRZ en hebben daar de 
laatste jaren via Studio GRZ gezamenlijk met de deelnemers 
van onze programma's (oa congressen, workshops) en 
(online) ontmoetingsplek een kwaliteitsslag gemaakt voor de 
revalidant en de professional. Nu gaan we gezamenlijk kijken 
of we ook binnen de chronische zorg iets kunnen laten 
ontstaan.... 

 
                         



17.45-18.30 Snack pauze. 
 
18.30-19.45         Intimiteit en seksualiteit bij dementie; Frans Hoogeveen. 
 
   Een interactieve lezing door GZ-psycholoog Frans Hoogeveen. 

Intimiteit en seksualiteit zijn algemeen menselijke 
basisbehoeften, die niet verdwijnen als mensen ouder worden 
of dementie krijgen. Als die behoeften niet worden vervuld, 
kunnen mensen ongelukkig worden en liggen eenzaamheid, 
depressie en gedragsproblemen op de loer. Hoe komt het dan 
toch dat we hieraan zo weinig aandacht besteden in de 
professionele zorg voor mensen met dementie? En hoe 
kunnen we dat veranderen?   

  
20.00-  Diner. 
 
 
 
Dinsdag 2 november   
 
9.00-10.00         Het hart op de goede plaats maar toch anders: Angela Maas. 
 

Angela Maas is sinds 2012 hoogleraar cardiologie in het 
Radboudumc. Haar speerpunten in onderzoek zijn 
hartklachten bij vrouwen op middelbare leeftijd en de impact 
van vrouwspecifieke risicofactoren op hart- en vaatziekten. 
Hierin heeft ze in Nederland een pioniersrol vervuld.  

  
10.00-10.30  Koffie/theepauze 
 
10.30-11.45  Sterven als stoïcijn: Marja Havermans. 
 

Marja Havermans studeerde filosofie en bekwaamde zich 
daarna in de praktische filosofie met opleidingen tot filosofisch 
consulent en gespreksleider socratische gesprekken.  
Voorjaar 2019 verscheen het boek “Sterven als een 
stoïcijn” waarin ze vanuit het stoicijnse gedachtengoed 
reflecteert op het stervensproces van haar man. 
 

11.45-12.45   Samen bewegen geeft leven: Ron Otten.  
 

Dansen als medicijn. Inmiddels weten we dat bewegen naast 
een fysieke, ook een positieve uitwerking op de hersenen 
heeft. Samen dansen geeft plezier en motiveert daardoor. 
Maar is dit een geschikte vorm voor onze doelgroep? Ron 
Otten is Biodanza-docent en neemt u mee in de 
mogelijkheden van deze activiteit binnen de 
verpleeghuissetting. 

 
12.45-13.45          lunch. 



 
13.45-15.00          Taakherschikking in de ouderenzorg....koploper of  

kopzorg?! Anke Clarijs. 
 

                            Anke Clarijs, adviseur behandeling en begeleiding 
                            Groenhuysen, voormalig Hogeschooldocent HBO- 
                            Verpleegkunde, Avans Hogeschool.  

Waar staan we op dit moment in de regio? Hoe verloopt de 
samenwerking tussen VS en SO in uw organisatie? 
Anke Clarijs zal u uitdagen tot een levendige uitwisseling van 
ideeën en ervaringen. 

  
 
15.00-15.30  Koffie/ theepauze 
 
15.30-16.30         De specialist ouderengeneeskunde van de toekomst:  
                           Jacqueline de Groot.   
 

Jacqueline de Groot is voorzitter van Verenso. Ze is sinds eind 
jaren 90 werkzaam als specialist ouderengeneeskunde. Ze 
was betrokken bij "de kaderopleiding specialist 
ouderengeneeskunde" in de eerste lijn aan het LUMC.     

  
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONGRESCOMMISSIE 
 

• Mw. L.Birkhoff, specialist ouderengeneeskunde 
Groenhuysen :  lbirkhoff@groenhuijsen.nl 
 

• Dhr G.J. Derks, specialist ouderengeneeskunde 
     gj.derks@gmail.com 

 
• Mw. A.den Dulk, specialist ouderengeneeskunde 

         Avoord;  a.den.dulk@avoord.nl 
      

• Mw. E. Schmitz; Specialist ouderengeneeskunde i.o 
E.Schmitz@svrz.nl     

 
• mw. M Gobbens: verpleegkundig specialist AGZ 

  Avoord : me.gobbens@avoord.nl 
 

• Dhr. P. Nieuwenhuize, specialist ouderengeneeskunde 
North by Northwest: northbynorthwest@planet.nl 
 

• mw. B.van Haelst; verpleegkundig specialist AGZ 
  SVRZ ; bianca.van.haelst@svrz.nl 

 
      

CURSUSLOCATIE 
 
De cursuslocatie is Badhotel Renesse te Renesse 
Adres: Laone 2-6 4325 EK Renesse   
Tel: 0111-462500 
Routebeschrijving: zie https://www.badhotelrenesse.nl 
 

INSCHRIJVING 
 
U kunt zich inschrijven door het bijgevoegde document in te vullen en te mailen 
naar: zie bijgevoegd inschrijvingsformulier 
 
Alle deelnemers krijgen via e-mail een bevestiging van deelname. Er worden 
voor de overnachting maximaal 44 deelnemers ingeschreven, in volgorde van 
aanmelding. 
 
Inschrijving is mogelijk tot en met 15  oktober 2021 en verplicht tot betaling. 
 
U ontvangt hiervoor geen nota. 



Het cursusgeld bedraagt:   
                                       
2 dagen met overnachting inclusief diner : 400 euro      
 
2 dagen zonder overnachting zonder diner:  350 euro            
 
1 dag zonder diner:                175 euro 
 
   
 
 
 
Gelieve het cursusgeld uiterlijk te storten op 15 oktober 2021 op 
rekeningnummer NL09ABNA 048.80.57.159 ten name van Verenso te Utrecht 
o.v.v. van uw naam en symp. Zeeland/W-Brabant november 2021. 
Let wel op dat u aangeeft welke regio het betreft anders wordt het volledige 
bedrag teruggestort.  
 
 

ANNULERING 
 
Bij annulering vindt geen restitutie van het cursusgeld plaats. 
 

MEER INFORMATIE 
 
Voor meer informatie kunt u via e-mail contact opnemen met een van de leden 
van de cursuscommissie 
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Inschrijvingsformulier:  
 
Naam:  
 
Functie:  
 
Organisatie:  
 
E-mail adres:  
 
BIG-nummer:  
 
Aankruisen wat van toepassing is: 
 
0  2 dagen met overnachting inclusief diner : 400 euro      
 
0 2 dagen zonder overnachting zonder diner:  350 euro            
 
0 1 dag zonder diner:                175 euro 
 
                                   
Vegetarisch: ja/ neen        Voedselintolerantie:  ja / neen : ……………………… 
 
 
Gelieve inschrijvingsformulier terug te zenden naar het medisch secretariaat 
van Avoord, Etten-Leur: medisch.secretariaat@avoord.nl       
tel: 076-5135150 
 
Het rekeningnummer is: 
NLO9ABNA 048.80.57.159  ten name van Verenso te Utrecht o.v.v. uw naam en 
symposium regio Zeeland/West-Brabant 2021.     
 


