
CONGRES NEDERLANDS 
GEHEUGENPOLI NETWERK

HOOFDZAKEN EN KOPZORGEN
DINSDAG 13 NOVEMBER 2018, HOGESCHOOL DOMSTAD, UTRECHT

Op laagdrempelige wijze is er tijdens de pauzes de gelegenheid om met collega’s kennis 
en ervaring uit te wisselen tijdens posterpresentaties. Het is toegestaan reeds eerder 
(internationaal) gepubliceerde abstracts in te dienen. Abstracts moeten relevant zijn voor 
de dagelijkse praktijk van de geheugenpolikliniek. De presentatie van uw poster dient de 
deelnemer handvaten/inspiratie te geven die direct toegepast kan worden in de praktijk.
U kunt uw abstract indienen via www.geheugenpolidag.nl

Abstract deadline: 21 september 2018

HET NEDERLANDS GEHEUGENPOLI NETWERK CONGRES
HOOFDZAKEN EN KOPZORGEN

Het Nederlands Geheugenpoli Netwerk (NGN) is voor iedereen die werkt 
op een geheugenpolikliniek. Onze ambitie: de zorg voor mensen met 
geheugenproblemen verbeteren. Dit willen we bereiken door vragen, 
onduidelijkheden en zorgen uit de praktijk boven tafel te krijgen en daar 
gezamenlijk oplossingen voor te zoeken of een standpunt over in te nemen.

Het NGN is opgezet vanwege een groeiende behoefte vanuit de 
geheugenpoliklinieken om, als professionals binnen deze setting, 
praktijkervaringen met elkaar te delen en over nieuwe wetenschappelijke 
inzichten en onderzoeksmethoden te discussiëren. Hiertoe werd eind 2016 het 
eerste NGN congres georganiseerd met als doel de diverse disciplines werkzaam op 
een geheugenpoli de gelegenheid te geven elkaar te leren kennen en ervaringen 
uit te wisselen.

Het afgelopen jaar is door verschillende medische disciplines gewerkt aan 
een richtlijn voor milde cognitieve stoornissen (MCI). Naast andere relevante 
ontwikkelingen in de geheugendiagnostiek zal ook deze nieuwe richtlijn tijdens 
het NGN congres 2018 aan de orde komen. Verder onder meer aandacht voor 
de non-farmacologische behandeling van gedragsstoornissen bij ouderen met 
dementie en voor het landelijke kennisnetwerk Jong Dementie. Uiteraard is 
er weer volop ruimte voor casuïstiek en zal ook dit keer een plenaire discussie 
plaatsvinden. Nieuw zijn de discussietafels tijdens de lunch. 

Congrescommissie
Femke Bouwman, neuroloog, Alzheimercentrum, Amsterdam UMC
Jan Driesen, neuroloog, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Schiedam
Hester van der Kroon, klinisch geriater, Spaarne Gasthuis, Hoofddorp / Haarlem
Ruth Pel-Littel, senior programmamedewerker Innovatie en Onderzoek, Vilans Utrecht
Vera van Stek-Smits, neuropsycholoog, Alrijne Ziekenhuis, Alphen aan den Rijn/Leiden
Marcel Weterman, verpleegkundig specialist geriatrie, UMCU, Utrecht

Presenteer uw poster tijdens de Geheugenpolidag!

Broodje Netwerk

www.geheugenpolidag.nl

Abstract deadline 
voor posterpresentatie: 

21 september 2018

Congress Care
Postbus 440

5201 AK ’s-Hertogenbosch
Nederland

Tel: 073 - 690 14 15
info@congresscare.com
www.congresscare.com

   

Datum en locatie
Dinsdag 13 november 2018
Hogeschool Domstad, Utrecht
Koningsbergerstraat 9 
3531 AJ Utrecht

Doelgroep

Het Nederlands Geheugenpoli Netwerk (NGN) is voor iedereen die werkt op 
een geheugenpolikliniek.

Accreditatie 
Accreditatie is aangevraagd bij:
-  Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals 
- Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
- Nederlandse Associatie van Physician Assistants (NAPA)
- Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG)
- Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register
-  Accreditatie Bureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde 

en artsen voor verstandelijk gehandicapten)
-   Accreditatiebureau FGzPt / NVGzP Nederlandse Vereniging voor 

Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen
- Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN)

Inschrijven
U kunt zich inschrijven via www.geheugenpolidag.nl 
 
 t/m 14 september 2018 vanaf 15 september 2018
Artsen en psychologen EUR 225 EUR 250
Verpleegkundigen, PA’s & 
psychologisch medewerkers EUR 175 EUR 200

Annulering
Annulering dient schriftelijk te geschieden via registrations@congresscare.com.
Bij annulering vóór 12 oktober 2018 wordt EUR 35 aan administratiekosten in 
rekening gebracht. Na deze datum bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd.

09.15-09.45 Ontvangst

09.40Opening 
Femke Bouwman, neuroloog, Alzheimercentrum, Amsterdam UMC

09.45In gesprek met de patiënt I
Femke Bouwman, neuroloog, Alzheimercentrum, Amsterdam UMC
Heer de Bie, Alzheimerpatiënt

10.00Advanced Care Planning bij dementie
Jenny van der Steen, onderzoeker-epidemioloog, LUMC Leiden

10.35Gedragsstoornissen bij dementie: 
non-farmacologische benadering
Maritza Allewijn, GZ-psycholoog, De Rijnhoven Utrecht

11.10-11.45Pauze

11.45Parallelronde 1

1.1 Euthanasie bij dementie
Marjan Tenk, huisarts, Huisartsenpraktijk Weeshuisplein Rotterdam

1.2 Kennisnetwerk Jong Dementie
Freek Gillisen, verpleegkundig consulent dementie, Alzheimercentrum, Amsterdam UMC

1.3 Casuïstiek: heriditaire cerebrale leukodystro� e - genetische diagnostiek
Femke Bouwman, neuroloog, Alzheimercentrum, Amsterdam UMC

12.30-14.00Lunchpauze met:
Posterpresentaties en
 “Broodje Netwerk”: gelegenheid aan te schuiven bij thematafels

14.00Plenaire discussie:
MCI richtlijn 2018
Dineke Koek, klinisch geriater, UMC Utrecht
Jurgen Claassen, klinisch geriater, Radboud UMC  Nijmegen

15.15-15.30 Pauze

15.30Parallelronde 2

2.1 Na de diagnose…..
Annemieke Schipper, verpleegkundig specialist neurologie, LangeLand Ziekenhuis 
Zoetermeer
Heleen van Dongen, programmamanager Ontmoetingscentrum
Riet Middelhoek, ketenregisseur Dementie-manager casemanagers

2.2 Casuïstiek: auto-immuun encefalitis
Maarten Titulaer, neuroloog, Erasmus MC Rotterdam

2.3 Diagnose aan de keukentafel, werkwijze van de specialist ouderengeneeskunde
Esther Bertholet,  specialist ouderengeneeskunde, Praktijk Ouderengeneeskunde 
Bertholet, Gezondheidscentrum Een Plus Velp

16.15In gesprek met de patiënt II
Communicatie in de spreekkamer
Leonie Visser, medisch psycholoog - senior onderzoeker, AMC Amsterdam
Ruth Pel-Littel, senior programmamedewerker Innovatie en Onderzoek, Vilans Utrecht

16.45-17.15Netwerkborrrel

De lunch is bij uitstek de gelegenheid om met uw collega’s interessante thema’s, prangende 
vragen of uitdagende dilemma’s te bespreken. We bieden hiervoor enkele thematafels aan, 
waar u kunt aanschuiven om met uw collega’s over een onderwerp van gedachten te wisselen. 
Op basis van uw aanmeldingen en ideeën selecteren we de meest urgente onderwerpen.
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