Doorgeslikt en
opgegeten:
over mondzorg
en slikstoornissen
bij ouderen

Deelnemen kan via een zoomlink die u toegestuurd
wordt na de ontvangst van uw inschrijvingsbijdrage.
Gezien de lagere organisatiekosten van een webinar,
kunnen wij de studiedag geriatrie dit jaar aanbieden
aan slechts 10 euro voor externen. Alle UZ en
KU Leuven-medewerkers nemen gratis deel.

Inschrijving
•

Inschrijven kan tot 15 mei (het doorstorten van uw

Tijdens dit webinar gaan we dieper in op de
evaluatie en de diagnostiek van mondgezondheid en slikproblemen bij ouderen.

deelnamebijdrage neemt tot 14 kalenderdagen in beslag)
• Inschrijven kan met een e-mail aan geriatrie@uzleuven.be,
met vermelding van uw:
o naam
o e-mailadres
o functie en organisatie
o RIZIV-nummer als u arts bent (zodat wij uw
aanwezigheid kunnen laten accrediteren).
• U ontvangt vervolgens de betalingsinstructies.
• Na ontvangst van uw betaling ontvangt u de zoomlink
om deel te nemen.
• UZ en KU Leuven-medewerkers ontvangen de zoomlink
een week voor het webinar.

Door wetenschappelijke en praktijkgerichte
bijdrages geven onze experten u meer inzicht
in de aanpak van deze problemen.

Bijdrage

Kunnen genieten van lekker eten en drinken is een
alledaagse evidentie voor elk van ons. Kauwen en
slikken gaan vanzelf. Daar staan we niet bij stil.
Bij oudere personen kunnen een slechte
mondgezondheid en problemen met slikken
weliswaar ernstige gevolgen hebben zoals
aspiratiepneumonie en ondervoeding.

Dit webinar wordt georganiseerd door de dienst
geriatrie van UZ Leuven.

• Medewerkers UZ Leuven en KU Leuven: gratis
• Alle externen: 10 euro

dienst geriatrie UZ Leuven

campus Gasthuisberg, Herestraat 49, 3000 Leuven
tel. 016 34 26 40 | fax 016 34 26 41
e-mail: geriatrie@uzleuven.be
Accreditering: wordt aangevraagd.
(Bij inschrijving graag uw Riziv-nummer vermelden)
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Webinar

14.00-14.10 uur

Inleiding en programma
prof. dr. Johan Flamaing
diensthoofd geriatrie, UZ Leuven

14.10-14.30 uur

Mondgezondheid van de kwetsbare
oudere
prof. dr. Joke Duyck
gewoon hoogleraar dept.
Mondgezondheidswetenschappen
KU Leuven, dienst tandheelkunde
UZ Leuven

14.30-14.50 uur

14.50-15.05 uur

Organisatie van mondzorg voor
de zorgafhankelijke oudere
dr. Patricia Vandenbulcke
doctorandus dept. Mondgezondheids
wetenschappen KU Leuven
Pauze

15.05-15.25 uur

Slikstoornissen bij ouderen:
detectie en aanpak
prof. dr. Ann Goeleven
hoofd logopedie en audiologie,
UZ Leuven

15.25-16.45 uur

Wat vertelt objectieve diagnostiek
van slikken over slikproblemen bij
gezonde en zieke ouderen?
prof. dr. Nathalie Rommel
hoogleraar deglutologie, dept Neuro
wetenschappen, Exp ORL, KU Leuven

16.45-16.05 uur

Aspiratie en aspiratiepneumonie
prof. dr. Johan Flamaing
diensthoofd geriatrie, UZ Leuven

16.05-16.15 uur

Conclusie
prof. dr. Koen Milisen
afdelingshoofd AccentVV, KU Leuven

Voorzitters
Prof. dr. Johan Flamaing en prof. dr. Koen Milisen

Doelgroep
Artsen, (referentie)verpleegkundigen, (ziekenhuis)
apothekers, zorgkundigen, ergotherapeuten,
kinesitherapeuten, sociaal werkers, psychologen,
zorgmanagers en beleidsverantwoordelijken in
de ouderensector

Ontwerp & realisatie: dienst communicatie UZ Leuven
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