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Datum & locatie
Woendag 7 februari 2019, 14.00 - 18.40 uur
1931 Congrescentrum
Oude Engelenseweg 1
5222 AA ‘s-Hertogenbosch
Tel 088 900 03 33, www.1931.nl

Inschrijving
Medisch specialisten                     € 225,-
Assistenten & VS & PA    € 175,-

Inschrijven via de online inschrijfmodule van het
“Symposium nefro-geriatrie” op www.geriatriedagen.nl

Bij ontvangst van uw schriftelijke annulering vóór vrijdag 30 december 2018 vindt 
restitutie plaats onder aftrek van € 35,- administratiekosten.  
Na deze datum kan geen restitutie meer plaatsvinden.

Accreditatie
• Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG)
• Nederlandse Federatie voor Nefrologie (NFN)
• Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
• Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register (V&VN VS)
•  Accreditatie Bureau Cluster 1 o.a. Huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde
• Nederlandse Associatie van Physician Assistants (NAPA)

Congress organisatie
Congress Care
Postbus 440
5201 AK ‘s-Hertogenbosch
Tel +31 (0)73 690 14 15
info@congresscare.com
www.congresscare.com

   

   



PROGRAMMA
13.30  Ontvangst & registratie

13.55 - 14.00  Opening

14.00 - 15.15  Plenaire sessie 1

14.00  Bepaling van nierfunctie bij ouderen: wat is afwijkend?  
  Prof. dr. Ron Gansevoort, internist-nefroloog, UMCG 
 
14.25  Chronische nierziekte: preventie van complicaties
 Dr. Marc Hemmelder, internist-nefroloog, Medisch Centrum Leeuwarden

14.50  Dialyse & transplantatie bij de geriatrische patiënt
 Prof. dr. Willem Jan Bos, internist-nefroloog, St. Antonius Ziekenhuis

15.15 - 15.20  5 minuten wisseltijd

15.20 - 16.05  Workshops ronde 1 (deze workshops worden in ronde 2 herhaald)

 Dialyse & besluitvorming bij ouderen
 Dr. Marjolein van Buren, Internist-nefroloog, Haga Ziekenhuis 

 Niertransplantatie & besluitvorming bij ouderen
  Prof. dr. Frederike Bemelman, internist-nefroloog Amsterdam UMC, locatie AMC

  Organisatie van een nefro-geriatrische polikliniek - een praktijkvoorbeeld
 Adri Diepenbroek, verpleegkundig specialist nefrologie, UMCG

 Conservatieve behandeling van eindstadium nierfalen
 Prof. dr. Willem Jan Bos, internist-nefroloog, St. Antonius Ziekenhuis

 Het geriatrisch assessment bij de nierpatiënt 
  Dr. Angèle Kerckhoffs, Internist-ouderengeneeskunde, internist-nefroloog,  

Jeroen Bosch Ziekenhuis

16.05  Pauze

16.35 - 17.50  Plenaire sessie 2 

16.35  Chronische nierziekte: effecten op cognitief functioneren
  Drs. Harmke Polinder-Bos, klinisch geriater in opleiding en promovendus, UMCU / UMCG

17.00  Lopend nefro-geriatrisch onderzoek in Nederland
  Drs. Ismay van Loon, internist-nefroloog in opleiding en promovendus, UMCU / Dianet.
 
17.25  Chronische nierziekte: effecten op fysiek functioneren. 
  Dr. Hanneke Joosten, Internist-ouderengeneeskunde en internist-nefroloog,  

Maastricht UMC+ 

 5 minuten wisseltijd

17.50 - 18.40  Workshops ronde 2 (idem als ronde 1)
  
18.40  Diner buffet
 

INLEIDING
Voorafgaand aan de Geriatriedagen wordt op woensdagmiddag 6 februari 2018 het symposium 
‘Nefro-Geriatrie’ georganiseerd met als ondertitel ‘Een geriatrisch perspectief op de (oudere) 
nierpatiënt.’ 

Dit symposium wordt georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie  
in samenwerking met de Nederlandse Federatie voor Nefrologie. Het symposium biedt een  
geriatrisch perspectief op chronische nierziekte met een praktische toepassing voor de  
dagelijkse klinische praktijk. 

Het programma volgt de voortgang van chronische nierziekte, beginnend in de eerste plenaire 
sessie met de definitie van een afwijkende nierfunctie bij ouderen. Vervolgens wordt besproken 
hoe complicaties zoveel mogelijk voorkomen kunnen worden. En wanneer progressie optreedt 
naar nierfalen dan moet besluitvorming plaatsvinden ten aanzien van welke behandeling voor een 
patiënt het meest geschikt is: niertransplantatie, dialyse, of conservatieve therapie. In de tweede 
plenaire sessie worden de gevolgen van chronische nierziekte voor cognitief en fysiek functione-
ren besproken. En er wordt een overzicht gegeven van lopend onderzoek op het gebied van de 
nefro-geriatrie in Nederland. 

In de workshops wordt dieper ingegaan op de besluitvorming. Ook komt aan bod hoe de samen-
werking tussen de nefrologie en geriatrie in de klinische praktijk kan worden ingericht en wat het 
geriatrisch assessment voor de nierfalen patiënt inhoudt.
 
Het symposium is met name interessant voor klinisch geriaters, internist-ouderengeneeskundigen, 
internist-nefrologen, specialisten ouderengeneeskunde,
verpleegkundig specialisten en physician assistants.

Namens de symposium commissie:
Prof. dr. Willem Jan Bos, internist-nefroloog, St. Antonius Ziekenhuis
Prof. dr. Ron Gansevoort, internist-nefroloog, UMCG
Dr. Marije Hamaker, klinisch geriater, Diakonessenhuis
Drs. Harmke Polinder-Bos, klinisch geriater in opleiding en promovendus, UMCU / UMCG


