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Telefoons
Bestuursleden DGO herkenbaar



Landelijke dag 13 november 2015 mede mogelijk gemaakt door:



• 09.00 uur – 10.00 uur: ALV.

• 10.00 uur – 10.30 uur: pauze + bezoeken stands.

• Opening door dagvoorzitter Jan van der Hammen.

• 10.30 uur – 11.30 uur: Sarcopenie, wat is er nieuw? Spreker: Andrea Maier.

• 11.30 uur – 12.15 uur: parallelsessie 1

a. Sarcopenie = Multidisciplinair: Hoe pak ik dat aan? Sessieleiders: Andrea Maier, Ingrid Huisman en 

    Lotte Kunst.

b. Kiezen wat je lekker vindt en krijgen wat je nodig hebt. Sessieleiders: Emmelyne Vasse en Fred

    Bergmans.

c. Onderzoek in het verpleeghuis, wat levert het op? Sessieleiders: Sabine Verdoorn en Yakult.

d. Onderzoeksresultaten: ondervoeding op de revalidatie-afdeling in het verpleeghuis. 

    Sessieleider: Judith van Zwienen-Pot.

• 12.15 uur – 12.30 uur: Best practice. Spreker: Ingrid Huisman, voorzitter DGO.

• 12.30 uur -  13.30 uur: lunchpauze + bezoeken stands.



• 13.30 uur – 14.30 uur: De wondere wereld van het brein. 
Spreker: Anneke van der Plaats.

• 14.30 uur – 15.00 uur: theepauze + bezoeken stands.
• 15.00 uur – 15.45 uur: parallelsessie 2

a. Als diëtist de regie pakken. Sessieleider: Nicolette van 
Haastrecht.

b. Hoe word ik specifiek deskundig? Sessieleider: Wineke 
Remijnse.

c. Fingerfood en flesvoeding. Sessieleider: Anneke van der 
Plaats.

d. Onderzoek in het verpleeghuis, wat levert het op? 
Sessieleiders: Sabine Verdoorn en Yakult.
• 15.45 uur – 16.30 uur: parallelsessie 3

a. Als diëtist de regie pakken. Sessieleider: Nicolette van 
Haastrecht.

b. Hoe word ik specifiek deskundig? Sessieleider: Wineke 
Remijnse.

c. Fingerfood en flesvoeding. Sessieleider: Anneke van der 
Plaats.

d. Onderzoeksresultaten: ondervoeding op de revalidatie-
afdeling in het verpleeghuis. 

    Sessieleider: Judith van Zwienen-Pot.
• 16.30 uur – 17.00 uur: afsluiting met theater van Jan van der 

Hammen.
• 17.00 uur: borrel en diner.
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