Programma
09.00 – 10.00 uur
10.00 – 10.30 uur
10.30 – 10.35 uur
10.35 – 10.45 uur
10.45 – 11.35 uur
11.40 – 12.30 uur
12.30 – 13.30 uur
13.30 – 14.15 uur
14.15 – 15.00 uur
15.00 – 15.30 uur
15.30 – 16.15 uur
16.30 – 17.00 uur

ALV met bestuursverkiezing
pauze
Opening door dagvoorzitter Sebastiaan Wubben
award winnaar 2015
Polyfarmacie
dysfagie Simone Hutten klinisch logopedist
lunch
parallelsessie 1
parallelsessie 2
pauze
parallelsessie 3
afsluiting plenair

Om verder te netwerken met je collega’s en de file te ontwijken bieden we de mogelijkheid om voor
€ 10,00 een warme maaltijd te gebruiken. Geef je hiervoor op via de aanmeldkaart.

Parallelsessies:
a. smaaksturing
b. Positieve gezondheid
c. Specifiek deskundig
d. Voeding en mondgezondheid
e. Sarcopenie in de praktijk
f. praktische tips voor de praktijk

Thijs Geerdink en Annie Dijkstra
Ellen van Steekelenburg
Arine de Ridder
Tanja Claus, mondhygiënist
Marjanne Prins, diëtist BonDuo
Deelnemers wordt gevraagd praktische tips en recepten om
aan een volwaardige voeding voor ouderen te komen, in te
sturen/mee te nemen. Deze worden gebundeld en gedeeld.

Over de sprekers:
Sebastiaan Wubben is fysiotherapeut en eigenaar van Curious people heeft als thema
nieuwsgierigheid.
Simone Hutten is logopedist in het OLVG in Amsterdam. Haar specialisaties zijn neurologie en
dysfagie, echt een passende spreker bij ons thema dit jaar dus. Ze zal ons meenemen in haar
werk en onderzoeken die waarbij zij betrokken is.
Thijs Geerdink heeft als kok ruime ervaring met het bereiden van maaltijden voor ouderen in
verpleeghuizen en ziekenhuizen. Hij weet dat smaak en reuk met de jaren veranderd.. Hij heeft
een smaaktest ontwikkeld en kan op grond van die test door simpele aanpassingen aan de
maaltijd mensen weer met smaak laten eten. Hierover zal hij meer vertellen tijdens de
parallelsessie.
Ellen van Steekelenburg is 1e auteur van het rapport ‘Positieve gezondheid in Nederland: wie, wat,
waarom en hoe’ in opdracht van ZonMw en opgesteld onder verantwoordelijkheid van Machteld
Huber (Institute for Positive health). Zij is opgeleid als bewegingswetenschapper en public health
professional. Ellen werkte bij het ministerie van VWS en ZonMw en is sinds 2011 actief met haar
eigen onderneming De Vonkenfabriek, voor eigen regie in zorg, welzijn en preventie
(www.devonkenfabriek.nl)
Arine de Ridder van PITActief zal in een parallelsessie in gaan op specifieke deskundigheid en
specialisatie binnen de geriatrie.

Tiffany Claus is als vrijgevestigde mondhygiënist zelfstandig en geeft dan onafhankelijke
adviezen.
haar expertise ligt, naast het reguliere mondhygiënevak, in het overzien van complexe
behandelingen en het uitgebreid voorlichten zodat de cliënt de zorg krijgt die men
verdiend. Nuances aanbrengen tussen protocolaire behandelingen en de praktische haalbaarheid
van behandelingen vindt zij belangrijk.
Marjanne Prins is diëtist en bedenker van BonDuo. Haar passie is het vertalen van de meest
recente wetenschappelijke inzichten in slimme en lekkere hoogwaardige natuurlijke ingrediënten.
Ouder worden is al ingewikkeld genoeg. Ze vertelt graag over haar productontwikkeling. Daarnaast
heeft zij ook een medicijn met vit D ontwikkeld waardoor stofwisseling verbeterd. Ze deelt graag
haar ervaringen met ons.

