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Programma Geneeskundige Dagen van Antwerpen 2020

Gezonde-ouderen-zorg
Donderdagavond 10 september: Academische zitting

– Welkom en algemene inleiding .................................................................................... 19.30 - 19.45 uur
prof. dr. Paul Van Royen (Voorzitter KARVA)
prof. dr. Guy Hubens (Decaan faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen)
– Een goede juridische regeling brengt rust .................................................................. 19.45 - 20.10 uur

prof. Renate Barbaix (UAntwerpen)
– Toekomstvisie op ouderenzorg in Vlaanderen: de weg naar andere modellen ....... 20.10 - 20.40 uur
mevrouw Carine Boonen (Flanders’ Care)
– Gezonde ouderenzorg: werkbare zorgstructuren ..................................................... 20.40 - 21.10 uur
mevrouw Bernadette Van den Heuvel (Zorgnet-Icuro)

Vrijdagvoormiddag 11 september
Plenaire sessie
– The evolution of the older population: expectations from an epidemiologic and global health
perspective. ............................................................................................................................... 09.00 - 09.30 uur

prof. dr. Jean-Pierre Van geertruyden (UAntwerpen - GHI)

– Measuring sarcopenia .................................................................................................. 09.30 - 10.00 uur
dr. Stany Perkisas (Geriater - ZNA)

– Interdisciplinary collaboration ‘out of the box’ .............................................................. 10.00 - 10.30 uur

prof. Peter Van Bogaert (UAntwerpen –CRIC)

PAUZE (10.30 – 11.00 uur)

Sessie: Discussiepunten in de ouderenzorg PRO-CON-s / complexe therapeutische beslissingen in
de ouderenzorg
– Dokter ik ben toch niet te oud: indicaties en contra-indicaties van cardiologische innovaties bij
de ouderen?...................................................................................................................... 11.00 - 11.30 uur

prof. dr. Paul Van Herck (UAntwerpen, UZA - cardiologie)

– Recente oncologie behandeling bij de oudere patiënt: immunotherapie .................... 11.30 - 12.00 uur
dr. Nathalie Blockx (ZNA, oncologie)

– Transplantatie bij ouderen: therapeutische hardnekkigheid of grenzen leggen .......... 12.00 - 12.30 uur

prof. dr. Dirk Ysebaert (UAntwerpen, UZA)

PAUZE

Vrijdagnamiddag 11 september : tweemaal twee parallelsessies (90 min. per sessie)
Van 13.15 tot 14.45 uur
Ouderenzorg in tijden van Covid-19 (visie vanuit Woonzorgcentrum, de huisartspraktijk en het
ziekenhuis)
– Zorg voor ouderen in de WZC in tijden van Corona: wat anders bij een nieuwe outbreak?
............................................................................................................................................. 13.15 - 13.45 uur
dr. Gijs Van Pottelbergh (KUL, CRA-arts)
– Zorg voor ouderen door de huisarts ........................................................................... 13.45 - 14.15 uur
dr. Gunther D’hanis (Domus Medica)
dr. Emy Kool (Domus Medica)
– Oudere patiënten in het ziekenhuis met Covid-19 – Wat hebben we geleerd? ....... 14.15 - 14.45 uur

prof. dr. A.-M. De Cock (Kernteam TOZ, ZNA)
mevr. Naomi De Bruyn (Kernteam TOZ, ZNA)
mevr. Jessy Eysackers (Kernteam TOZ, ZNA)

Mini-symposium UMCA: Buurtzorg en zorgzame buurten

– Buurtgerichte zorg in Vlaanderen: waarom en waartoe ? ....................................... 13.15 - 13.40 uur
prof. Emily Verté (VUB, UAntwerpen, Academie van de Eerste Lijn)
– De analysefase: Voorstelling ondersteuningspakket Zorgzame Dorpen 13.40-14.00
mevrouw Sofie Vanmarcke (Provincie Antwerpen)
– De opstartfase van een buurtzorgconcept: een praktijkervaring ............................. 14.00 - 14.20 uur
mevrouw Sofie Vanmarcke (Thomas More)
– De evaluatie van een buurtzorgproject ...................................................................... 14.20 - 14.35 uur

prof. dr. Paul Van Royen (UAntwerpen, huisartsgeneeskunde)
– Do’s and don’ts – afsluiting .......................................................................................... 14.35 - 14.45 uur

prof. Dominique Verté (VUB)

Vrijdagnamiddag 11 september: tweemaal twee parallelsessies (90 min per sessie)
Van 15.15 tot 16.45
Comfortverhogende zorg voor ouderen (Wondzorg en verminderd gehoor)
– Wondzorg (zorg) – nieuwe tendensen ......................................................................... 15.15 - 16.00 uur
dhr. Bart Van Royen (docent Thomas Moore-Mechelen, thuisverpleger)
dr. Tine Vandenabeele (huisarts te Antwerpen)
– Help ik hoor de hoge tonen niet meer: verminderd gehoor, vaak te laat gedetecteerd ......................
............................................................................................................................................. 16.00 - 16.45 uur
mevrouw Jolien De Smet (audiologe)
dr. Evert Hamans (NKO-arts, ZNA Jan Palfijn)
Gezonde zorg (Patient-centered care bij de demente patiënt - …)
– Patient-centered care voor de demente patiënt: senior vriendelijke omgeving ..... 15.15 - 16.00 uur
dhr. Kenny De Cuyper (docent KDG, GZA)
dr. Kathleen Paridaens (geriater GZA)
– Innovaties in de aanpak van ondervoeding bij ouderen thuis en in de WZC ......... 16.00 - 16.45 uur
dr. Bart Geurden (voormalig docent verpleegkunde KDG)

Zaterdagvoormiddag 12 september:
Gezond ouder worden: Ethisch maatschappelijke thema’s bij ouderen
Moderatoren: prof. dr. Anne-Marie De Cock en prof. dr. Lieve Peremans
– Het rijbewijs bij ouderen – dementie en rijvaardigheid .......................................... 09.00 - 09.30 uur
dhr. Marc Tant (VIAS)
– Seksualiteit bij ouderen ............................................................................................... 09.30 - 10.00 uur
mevrouw Nele Frederickx (Aditi vzw)
– Middelen- en alcoholgebruik bij ouderen .................................................................. 10.00 - 10.30 uur
prof. dr. Frieda Matthys (VUB)

PAUZE 10.30 – 10.45 uur
– Ouderenmisbehandeling.............................................................................................. 10.45 - 11.15 uur
prof. dr. Paul van Royen (UAntwerpen, huisartsgeneeskunde)
– Corona-euthanasie bij Ouderen ................................................................................. 11.15 - 11.45 uur
dr. Ivo Uyttendaele (auteur van De Wetstrijd)
– Afsluiting door voorzitters GDA-2020 ....................................................................... 11.45 - 12.00 uur
prof. dr. Anne-Marie De Cock en prof. dr. Lieve Peremans
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