
 

 
BELGISCHE VERENIGING VOOR 

GERONTOLOGIE EN GERIATRIE 

43ste WINTER MEETING 2020 

                14 en 15 februari 2020 
 

ALLE PROGRAMMA’s ZIJN VOOR IEDEREEN TOEGANKELIJK. 
Inschrijven in het programma dat U zult volgen is wel noodzakelijk om organisatorische redenen! 

 

ALGEMEEN  
-Vrije mededelingen, Postersessie  

-Plenaire sessie: Het oudere brein: stress en veerkracht – Michael Portzky  

  
PROGRAMMA A  
- State of the art : De positie van spatiotemporale ganganalyse in het geriatrisch assessment  

- Actualiteiten in de geriatrie: Diagnostiek en aanpak van infecties 

- mededelingen vanuit BVGG werkgroepen en college geriatrie 

- mededelingen BVS 

- Handige tools voor de zorg bij het levenseinde  

- Satellietsymposium 

- Multidisciplinaire workshops – Ziekenhuisnetwerken en eerstelijnszone: Samenwerking in de toekomst  

 PROGRAMMA B  

- Interdisciplinaire diabeteszorg bij ouderen 

- Taboes in de ouderenzorg 

PROGRAMMA C  
- Veroudering en dementie: ontwikkelingen in de klinische neuropsychologie  

PROGRAMMA D  
- Transdisciplinair werken: een toekomstgerichte aanpak  

PROGRAMMA E  
-Ergotherapie in de geestelijke gezondheidszorg voor ouderen 

-Workshops  

PROGRAMMA F  
-zie programma A 

PROGRAMMA G  
-Health technology for ageing well  

PROGRAMMA H  
- Naar meer wonen en leven; de kunst van duurzaam veranderen 

PROGRAMMA I  en L  

-Voeding, medicatie en supplementen: een kritische blik 
PROGRAMMA K  

- Capita selecta voor de kinesitherapeut  

- zie programma A/G   

 

 

 

 

 



PROGRAMMA A 
Vrijdag 14.02.2020 

 

9u00-09u30 koffie, ophangen posters 

 

09u30-12u00: VRIJE MEDEDELINGEN   

Voorzitters: AM De Cock (ZNA Antwerpen) – M. Petrovic (UZGent) 

Programma  

Larger health benefits in severe (BMI >35) compared to non-severe obese older adults with type 2 diabetes 

during combined lifestyle intervention. – R.Memelink et al. 

 

Relationship between body composition and self-perceived fatigue in community-dwelling adults aged 80 and 

over. – A.Costenoble et al. 

 

Clinical leadership of health care professionals in Belgian Acute Geriatric Units: A Survey Study. – K.Versluys 

et al. 

 

Follow-up of ILT recommendations in Flemish hospitals (FIREFLy): a multi-center observational study. – 

A.Jeuris et al.  

 

Tiredness of life in older persons: An evolutionary concept analysis. – L. Van Humbeeck 

 

Influence of the new EWGSOP2 consensus on research with presarcopenic and sarcopenic older persons. – 

J.Dupont et al.  

 

Oudere patiënten met kanker: impact van spiermassa en graad van myosteatose van de psoasspier. – F.Ariën et 

al.  

 

Quorum Sensing Molecules as a novel player in sarcopenia. – A.De Spiegeleer 

 

Successful implementation of a geriatric co-management program (G-COACH): findings from a mixed-methods 

implementation project. -  B. Van Grootven et al.  

 

Afbouw van psychofarmacagebruik in woonzorgcentra: een implementatiestudie voor de bredere uitrol in 

Vlaanderen. – M.Wauters et al.   

 

What do intensive care nurses and physicians think of the older patient in their unit (and are they right)? – 

R.Piers et al.  

 

Screening for oropharyngeal dysphagia using the EAT-10 screening tool is associated with hand grip strength in 

the elderly. – Chun Yuen  Johnny Chung et al.  

 

 

12u00-12u45:  Broodjeslunch en bezoek aan de standen 

 

12u45-14u00: POSTERSESSIE – deelnemers worden aan hun poster verwacht  

Voorzitters: E. Gielen (KULeuven) – P. Devriendt (VUB Brussel – AvHS Gent) 

Programma  

M1 A role for iNKT cells in sarcopenia. – A.De Spiegeleer et al 

 

M2 Acute sarcopenia in hospitalized older persons: assessment through ultrasound. – S.Bastijns et al  

 

M3 Attenuation of chronic low-grade inflammation in sarcopenic older adults after 13 weeks of a nutritional 

supplement of Vitamin D and leucine-enriched. – R.Njemini et al. 

 

M4 Case report: cognitive impairment due to hypoglycemia in an older patient; a long-term complication 

following biliopancreatic diversion. – E.Brouwers et al.  

 

M5 Case Report: Remitting Seronegative Symmetrical Synovitis with Pitting Edema (RS3PE) in an old male 

patient. – S.Lieten et al. 

 



M6 Changes in the gene expression of inflammation-related genes in PBMC of older women after three months 

of strength training. – K.Liberman et al. 

 

M7 Clinical outcomes of rate vs rhythm control for atrial fibrillation in older persons: a systematic review and 

meta-analysis. – L.Sels et al. 

 

M9 Effects of physical exercise on markers of cellular immunosenescence: an updated systematic review. – 

E.Mathot et al.  

 

M11 Exercide therapy for knee osteoarthritis pain: how does it work?? – Protocol for a randomized controlled 

trial. S.Puts et al.  

 

M12 Exploring the association between anticholinergic exposure and anticholinergic burden in a cohort of 

community-dwelling older adults. – M.Baert et al. 

 

M13 Frailty, clinical, and psychosocial status among old caregivers in Belgium : a case-control study. – 

C.Nicoly et al.  

 

M14 Heeft sarcopenie een invloed op de mortaliteit na transcatheter aortic valve implantation (TAVI) chirurgie? 

– S.Van de Velde- Van De Ginste et al.  

 

M15 Impact of malnutrition using GLIM criteria on mortality in nursing home residents. – S.Bastijns et al.  

 

M16 Improving care in the geriatrics department through a self-report system of quality indicators. – M-E 

Vanden Abeele et al.  

 

M17 Inappropriate dosing of direct oral anticoagulants and plasma levels in older patients with non valvular 

atrial fibrillation. – A-L.Comans et al.  

 

M19 Introduction of the Orthogeriatric co-management model increases the quality of care. – S.Lieten et al.  

 

M20 Is 4m gangsnelheid een accuraat prognostisch instrument om de eenjaarsoverleving in te schatten bij de 

gehospitaliseerde oudere patiënt? – C.Van de Vyver et al. 

 

M21 Is SPICT an accurate tool to identify older hospitalized patients at risk for one-year mortality? – R.Piers et 

al.  

M22 Lyme neuroborreliose als zeldzame oorzaak van rugpijn in de geriatrie. – A.Vanhauwaert et al.  

 

M24 Palliative Sedation (A Horizon2020 project). – M.Van der Elst et al.  

 

M25 Polycythemia induced Budd-Chiari syndrome in a nonagenarian: a case report. – S.Van Dessel et al.  

 

M26 Prognostische waarde van de Surprise Question bij de gehospitaliseerde oudere patiënt. – H.Maes et al.   

 

M28 Rebound-Associated Vertebral Fractures After Stopping Denosumab. – J.Dupont et al.  

 

M30 The effect of physical exercise on the immune cell function in humans. – L.Salimans et al.  

 

M31 The older renal dialysis patient and the impact on meaningful daily functioning and quality of life: a mixed 

method study. – E.Van Samang et al.  

 

M32 Tiredness of life and demoralization in hospitalized older persons (70+): an exploratory survey study. – 

L.Van Humbeeck et al.  

 

F1 Bevorderen van mobiliteit en voorkomen van functionele achteruitgang van de geriatrische patiënt tijdens een 

ziekenhuisopname: een multidisciplinaire. – E.Vanoppen et al.  

 

F2 Clarifying the relationship between frailty and disability in octogenarians: a cross-sectional analysis. – 

A.Costenoble et al.  

 

F4 Ratio between muscle fatigability and self-perceived tiredness could be an important parameter for 

characterizing frailty. – V.Knoop et al.  



 

V2 Concordances and differences between a unidimensional and multidimensional assessment of frailty: A 

cross-sectional study. – M.Van der Elst et al.  

 

V3 Een nieuwe manier om geriatrische kennis te verspreiden in het Jessa-ziekenhuis: de schommelstoel-quiz. – 

I.Goeyvaerts et al.  

 

V4 Feasibility and acceptability of an interdisciplinary intake assessment for vulnerable older adults using a 

patient centered approach. – E.Lindelauf et al.  

 

V6 Het belang van waarden binnen een ziekenhuissetting volgens ouderen (75+) en hun zorgverleners: een 

cross-sectioneel onderzoek. – L. Van Humbeeck et al.  

 

V7 Patiëntenpanel voor de oudere zorgvrager in het ziekenhuis: een unieke en efficiënte vorm van 

patiëntenparticipatie. – A.Lievens et al.  

 

V8 Person centered care perceived by health care professionals in Belgian Acute Geriatric Units. – K.Versluys et 

al.  

 

PS1 De zogenaamde moeilijke mens. – N.Nelles  

 

PS2 E-Health solutions for ageing in place with cognitive impairment: Results of a systematic review. – 

S.Dequanter et al. 

 

PS3 Kiezen in overleg bij vroegtijdige zorgplanning in de Vlaamse woonzorgcentra. – A.Sevenants et al.  

 

PS4 Pilootproject Bouwstenen voor een positief seksualiteits- en intimiteitsbeleid in woonzorgcentra. – 

E.Messelis  

 

PS5 Sexuality Policy in Residential Aged Care Facilities in Flanders. – E.Messelis 

 

PS7 Vier het Leven – Samen genieten van cultuur. – E.Gijssen 

 

 

14u00-14u55:   Plenaire sessie 

 Voorzitters: N. Van Den Noortgate (UZGent) – J. Devoghel (AZ Sint-Jan Brugge) 

14u00 Mondgezondheid bij kwetsbare ouderen – J-P. Souffriau (Gezonde Mond) 

14u10 Het oudere brein: stress en veerkracht – Michael Portzky (PC Gent -Sleidinge) 

 

15u15-16u00: State of the Art Lecture  

 Voorzitters: A. Velghe (UZGent) – I. Bautmans (VUB Brussel)  

15u15 De positie van spatiotemporale ganganalyse in het geriatrisch assessment – A.M. De Cock (ZNA 

Antwerpen) 

 

16u00 – 16u30: koffiepauze en bezoek aan de standen  

 

16u30 – 18u00: Actualiteiten in de geriatrie - Infectieziekten 

 Voorzitters: J. Flamaing (UZLeuven) – C. Declercq (Jessa, Hasselt) 

16u30  Moleculaire diagnostiek bij infecties – K. Lagrou (UZLeuven) 

17u00  Isolatiemaatregelen: zin en onzin – A. Schuermans (UZLeuven)  

17u30  Antibioticagebruik en resistentie tegen antibiotica – D. Vogelaers (UZGent)  

 

18u00-18u30: Mededelingen College Geriatrie en BVGG werkgroepen 

 Voorzitters: N. Berg (CHR Citadelle Liège) – G. Lambert (AZ Sint-Jan Brugge) 

Voorstelling project BvGG: Medication review and counseling: A. Capiau (UGent – BvGG) 

Voorstelling door de werkgroepen  

Voorstelling college Geriatrie – J.Cl Lemper  

 

18u30-19u00: BVS Algemene Vergadering  

 Voorzitter: M. Vandenbroucke  

 

19u00: Receptie en feestmaal  



 

Zaterdag 15.02.2020     

 

Voorzitters: J. De Lepeleire (KU Leuven) – K. Cobbaert (AZ Delta Roeselare) 

 

--09u00 De Pict: hoe en wat? – G. Huysmans (Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen) 

--09u25 Voorafgaande zorgplanning in woonzorgcentra: het VZP+ programma 

L. Pivodic (VUB Brussel) 

--09u50 Reanimatie bij de bewoner van het WZC – P. Druwé (UZGent) 

--10u15 Oud en het leven moe: visie van de zorgverleners – N Van Den Noortgate (UZGent) 

 

10u45-11u30: Koffiepauze en bezoek aan de standen 

 

11u30-12u30: WORKSHOPS: 

Ziekenhuisnetwerken en Eerstelijnszone: samenwerken in de nabije toekomst 

Polyfarmacie  

Mondgezondheid  

PICT en VZP 

Infectiebeleid  

 

 

PROGRAMMA B 
Vrijdag 14.02.2020 

 

09u00-10u00 koffie, ophangen posters 

 

10u00-12u30: Interdisciplinaire diabeteszorg  

Voorzitter: B. Claeys (AZ Sint Lucas, Gent)    

10u00 Nieuwe medische inzichten en behandeling – P. Taelman (AZ Maria Middelares Gent)  

10u35 Verpleegkundige aandachtspunten – E. Naeyaert (AZ Sint-jan Brugge) 

11u10 Podologische aspecten – G. De Pourcq (AZ Maria Middelares Gent) 

11u45 Dieetaspecten – N. Verhoest (AZ Sint-jan Brugge) 

 

12u30-14u00     Broodjeslunch tussen de standen en de posters (postersessieronde om 12u45) 
 

14u00-14u55:   Plenaire sessie 

 Voorzitters: N. Van Den Noortgate (UZGent) – J. Devoghel (AZ Sint-Jan Brugge) 

14u00 Mondgezondheid bij kwetsbare ouderen – J-P. Souffriau (Gezonde Mond) 

14u10 Het oudere brein: stress en veerkracht – Michael Portzky (PC Gent -Sleidinge) 

 

15u00-16u30: Taboes in de ouderenzorg 

 Voorzitter: L. Goeminne (AZ Alma Eeklo)  

15u00  Seksualiteit bij ouderen – C. Verhelst (ECD Paradox)  

15u30  Ouderenmishandeling tussen residenten in Vlaamse WZC – L. De Donder & B. Claeys (VUB, AZ Sint 

Lucas Gent) 

16u00  Moeilijk hanteerbeer gedrag – Nathalie Nelles (Jessa Hasselt) 

 

 

PROGRAMMA C  
Vrijdag 14.02.2020 

 

9u00-10u00 koffie, ophangen posters 

 

10u00-12u30: Veroudering en dementie: ontwikkelingen in de klinische neuropsychologie  

Voorzitters: Christophe Lafosse (RevArte Edegem), Eva Dierckx (VUB Brussel) 

10u00 Alzheimer biomarkers: rationeel gebruik en klinische indicaties. S. Engelborghs (UZ Brussel)  

10u30 De ziekte van Alzheimer: enkele praktische handvaten voor vroege detectie. E. Dierckx (VUBrussel) 

11u00 De COTESS: validiteitsonderzoek en nieuwe ontwikkelingen. P. Dierick (Emmaus, Duffel) 

11u30 Mentalisatie op latere leeftijd. L. Van Assche (KULeuven) 

 

12u30-14u00     Broodjeslunch tussen de standen en de posters (postersessieronde om 12u45) 



 

 14u00-14u55:   Plenaire sessie 

 Voorzitters: N. Van Den Noortgate (UZGent) – J. Devoghel (AZ Sint-Jan Brugge) 

14u00 Mondgezondheid bij kwetsbare ouderen – J-P. Souffriau (Gezonde Mond) 

14u10 Het oudere brein: stress en veerkracht – Michael Portzky (PC Gent -Sleidinge) 

 

 

PROGRAMMA D 
Vrijdag 14.02.2020 

 

9u00-10u00 koffie, ophangen posters 

 

10u00-12u30: zie programma B  

12u30-14u00     Broodjeslunch tussen de standen en de posters (postersessieronde om 12u45) 
 

14u00-14u55:   Plenaire sessie 

 Voorzitters: N. Van Den Noortgate (UZGent) – J. Devoghel (AZ Sint-Jan Brugge) 

14u00 Mondgezondheid bij kwetsbare ouderen – J-P. Souffriau (Gezonde Mond) 

14u10 Het oudere brein: stress en veerkracht – Michael Portzky (PC Gent -Sleidinge) 

 

 

15u00-16u35: Transdisciplinair werken: een toekomstgerichte aanpak 

 Voorzitter: Marc Vankerkhoven (AZ Maria Middelares Gent)  

15u00 Een goede praktijk bij transdisciplinair en doelgerichte zorg – M. Van Lysebetten (Ugent) 

15u30 ICF Model – P. Boeckxstaens (UGent)  

16u00 Interprofessioneel samenwerken binnen acute G in Vlaanderen – R.Piers & K.Versluys (UZGent) 

 

 

PROGRAMMA E 
Vrijdag 14.02.2020 

 

9u00-10u00 koffie, ophangen posters 

  

10u00-12u30: Ergotherapie in de geestelijke gezondheidszorg bij ouderen. www.ergotherapie.be

 Voorzitters: Vancleynenbreugel E.(UZLeuven) -  Meulemans H. (LDC Omikron Melsbroek) 

10u00 Na jaren van hervormingsplannen, de eerste implementatie. Is de ergotherapeut klaar hiervoor? -               

P Seeuws (Ergotherapie Vlaanderen) 

10u15 Kwetsbaarheid van ouderen in al zijn aspecten – C. Collier (Artevelde HS Gent) 

10u45 Preventie van zelfdoding bij ouderen: hoe kunnen ergotherapeuten hieraan bijdragen – K. Willems 

(Artevelde HS Gent) 

11u15 Intermezzo 

11u30 Reflecties op ergotherapeutische interventies bij depressie en suïcidale gedachten op latere leeftijd. – 

K.Luca (PC H Hart Ieper) 

12u00 Eenzaamheid en ouderen: van koffieklets tot empowerment – S. De Meester (HoWest Kortrijk) 

 

12u30-14u00     Broodjeslunch tussen de standen en de posters (postersessieronde om 12u45) 
 

14u00-14u55:   Plenaire sessie 

 Voorzitters: N. Van Den Noortgate (UZGent) – J. Devoghel (AZ Sint-Jan Brugge) 

14u00 Mondgezondheid bij kwetsbare ouderen – J-P. Souffriau (Gezonde Mond) 

14u10 Het oudere brein: stress en veerkracht – Michael Portzky (PC Gent -Sleidinge) 

 

15u00-16u45:  ERGOTHERAPIE ! Workshops  (alleen voor ergotherapeuten) 

Voorzitters: H. Meulemans (Melsbroek) -  E. Van Cleynenbreugel (UZ Leuven) 
Workshops: Het aantal deelnemers is beperkt! Iedere deelnemer duidt op het inschrijvingsformulier 3 voorkeuren aan (Keuze 1: nr. …….

 Keuze 2: nr. …… Keuze 3: nr. ……) 

Indien een workshop volzet is, worden de deelnemers naar een ander programma van de Wintermeeting verwezen. Bij het niet aanduiden van 
voorkeuren gaan de organisatoren ervan uit dat deze deelnemer geen workshop volgt en dus NIET deelneemt aan het programma 

ergotherapie in de namiddag (kan aansluiten bij andere programma’s). 

Workshops   1e sessie: 15u00- 15u40  2e sessie: 15u50- 16u30 

1. Herstelgericht krachtenspel “Quinque”. – K. Pieters (PC Sint Franciscus Zottegem) 

2. Adaptatie bij ouderen… een ongekende opgave! C. Collier (Artevelde HS Gent)  

http://www.ergotherapie.be/
http://www.ergotherapie.be/


3. WSW-dementie tool: focus op welbevinden bij ouderen met dementie. K. Geenen (Thomas More 

Kempen) 

4. Op stap met de roze bril. A Hurlebusch & J. Gantchev (AZ Sint-Jan Brugge) 

5. Zorg-Esperanto: een stafkaart voor een persoonsgerichte zorg. G. Braeckman (Familiezorg Tielt) 

 

PROGRAMMA F  (Crataegus) 
Zaterdag 15.02.2020     

 

09u00-10u00: Handige tools voor de zorg bij het levenseinde 

 Voorzitters: J. De Lepeleire (KU Leuven) – K. Cobbaert (AZ Delta Roeselare) 

09u00  De Pict: hoe en wat? – G. Huysmans (Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen) 

09u30  Six steps to success: een tool voor palliatieve zorg in het WZC – L. Pivodic (VUB Brussel) 

09u45  Reanimatie bij de bewoner van het WZC – P Druwé (UZGent)  

 

10u00-10u45: Satellietsymposium 

 Voorzitters: J.-P. Baeyens (AZ Alma Eeklo) – J. Flamaing (UZLeuven) 

Programma volgt  

 

10u45-11u30: Koffiepauze en bezoek aan de standen  

  

 

11u30-12u30: Workshops:  

Ziekenhuisnetwerken en Eerstelijnszone: samenwerken in de nabije toekomst    

 

PROGRAMMA G 
Vrijdag 14.02.2020 

 

9u00-09u30 koffie, ophangen posters 

 

09u30-12u00  Vrije mededelingen 

 

12u30-14u00     Broodjeslunch tussen de standen en de posters (postersessieronde om 12u45) 
 

14u00-14u55:   Plenaire sessie 

 Voorzitters: N. Van Den Noortgate (UZGent) – J. Devoghel (AZ Sint-Jan Brugge) 

14u00 Mondgezondheid bij kwetsbare ouderen – J-P. Souffriau (Gezonde Mond) 

14u10 Het oudere brein: stress en veerkracht – Michael Portzky (PC Gent -Sleidinge) 

 

15h00 -16h30: Health technology for Ageing well  

Voorzitter: R. Buyl (VUB Brussel)  

15u00 Technology & Ageing: an introduction -  R. Buyl (VUB Brussel)  

15u15 Health technology for healthy ageing – M-P. Gagnon (CERSSPL-UL, Quebec Canada) 

15u40 Health technology for ageing with cognitive impairment – S. Dequanter (VUB Brussel) 

16u05 Acceptance and implementation of technology for aging in place – S Peek (Tilburg University & Fontys 

University of Applied Science, Eindhoven) 

 

PROGRAMMA H 
Vrijdag 14.02.2020 

 

9u00-10u00 koffie, ophangen posters 

 

10u- 12u30 Naar meer wonen en leven; de kunst van het duurzaam veranderen 

Voorzitter: Valerie Desmet (Arteveldehogeschool – CVO Miras Kortrijk) 

10u00 Wonen en leven waarmaken: een theoretisch kader om mee aan de slag te gaan -  A. vanden Bussche 

(Educatief medewerker Cairos, projectmedewerker Wonen en Leven) 

11u30 Een praktijkverhaal uit een participerend WZC 

 

12u30-14u00     Broodjeslunch tussen de standen en de posters (postersessieronde om 12u45) 
 

14u00-14u55:   Plenaire sessie 



 Voorzitters: N. Van Den Noortgate (UZGent) – J. Devoghel (AZ Sint-Jan Brugge) 

14u00 Mondgezondheid bij kwetsbare ouderen – J-P. Souffriau (Gezonde Mond) 

14u10 Het oudere brein: stress en veerkracht – Michael Portzky (PC Gent -Sleidinge) 

 

15u- 16u30: programma naar keuze  

 

PROGRAMMA I en L  
Vrijdag 14.02.2020 

 

9u00-10u00 koffie, ophangen posters 

 

10u00-12u30: zie andere programma’s  

 

12u30-14u00     Broodjeslunch tussen de standen en de posters (postersessieronde om 12u45) 
 

14u00-14u55:   Plenaire sessie 

 Voorzitters: N. Van Den Noortgate (UZGent) – J. Devoghel (AZ Sint-Jan Brugge) 

14u00 Mondgezondheid bij kwetsbare ouderen – J-P. Souffriau (Gezonde Mond) 

14u10 Het oudere brein: stress en veerkracht – Michael Portzky (PC Gent -Sleidinge) 

 



15u00-16u30: Voeding, medicatie en supplementen: een kritische blik  

 Voorzitter: Domien Van Dijck (AZ M Middelares Gent) 

15u00  Bijvoeding: Ontwikkeling en wettelijke vereisten van bijvoeding – T. Massaro (Nutricia Medical) 

15u30  Een kritische blik op gebruik van bijvoeding – B. Van Nieuwenhuyse (AZ Sint Jan Brugge) 

16u00  Voeding-medicatie interactie onder de loep – H. De Loof (Uantwerpen)   

 

  

PROGRAMMA K  
Vrijdag 14.02.2020 

 

9u00-09u30 koffie, ophangen posters 

 

9u30 – 12u15: Capita Selecta voor de kinesitherapeut  

 Voorzitter: Margreet Van Dijk (UZLeuven, Axxon) 

10u00 Aandachtspunten voor manuele therapie bij ouderen – Linde Vandendriessche (UZLeuven) 

10u50 Fysieke kwetsbaarheid bij ouderen – implicaties voor de kinesitherapeut – David Beckwee (VUB Brussel,               

UAntwerpen) 

11u40 Het implementatieplan voor val- en fractuurpreventie in Vlaamse woonzorgcentra – Joris Poels (EVV, 

Leuven) 

 

12u30-14u00     Broodjeslunch tussen de standen en de posters (postersessieronde om 12u45) 

 

14u00-14u55:   Plenaire sessie 

 Voorzitters: N. Van Den Noortgate (UZGent) – J. Devoghel (AZ Sint-Jan Brugge) 

14u00 Mondgezondheid bij kwetsbare ouderen – J-P. Souffriau (Gezonde Mond) 

14u10 Het oudere brein: stress en veerkracht – Michael Portzky (PC Gent -Sleidinge) 
 

15u15-16u00: State of the Art Lecture – zie programma A  

 Voorzitters: K. Mulkens (GZA Antwerpen) – I. Bautmans (VUB Brussel)  

15u15 De positie van spatiotemporale ganganalyse in het geriatrisch assessment – A.M. De Cock (ZNA 

Antwerpen) 

 

 

 

 

 
N. VAN DEN NOORTGATE N. BERG  J. FLAMAING     M. DE SAINT-HUBERT   J.P.BAEYENS 

Algemeen Secretaris  Voorzitter  Past-President                 Secrétaire-Général              Schatbewaarder 


