STUDIEDAG GERIATRIE

Bewegen
als geneesmiddel

Parking en bereikbaarheid
www.uzleuven.be/gasthuisberg

Deelnemers worden aangemoedigd zoveel mogelijk gebruik te maken
van het openbaar vervoer. Er is parkeermogelijkheid op de bezoekersparking. Op vertoon van het inrijkaartje ontvangt u een gratis
uitrijkaartje aan de inschrijvingsbalie van de studiedag.

Inschrijving
Ook op oudere leeftijd helpen bewegen en sporten je
om fit te blijven, zowel op lichamelijk als op geestelijk
vlak. Bovendien verlaagt het de kans op en vertraagt het
de vooruitgang van chronische ziektes en leef je langer.
Door actiever ouder te worden, voel je je beter en kom
je onder de mensen.
Ondanks de bewezen positieve effecten van bewegen
blijft het moeilijk om een oudere, kwetsbare populatie
er toe aan te zetten.
Tijdens deze studiedag van de dienst geriatrie UZ
Leuven lichten we de gevolgen van inactiviteit op
kwetsbare ouderen toe en duiden we het effect
van bewegen en oefenprogramma’s.
Door de wetenschappelijke en praktijkgerichte
bijdrages verwerft u inzicht in de rol van bewegen
voor de gezondheid en de mogelijke toepassingen
in uw zorg voor de oudere persoon.

En voor u zelf: vroeg begonnen is half gewonnen!

Deelname 55 euro (tot 1 mei 2018) - 60 euro (vanaf 2 mei 2018)
Warme lunch 15 euro (reservatie mogelijk tot 1 mei 2018)
Inschrijven kan tot uiterlijk 1 mei 2018
• Via e-mail naar geriatrie@uzleuven.be met vermelding van naam,

functie en organisatie alsook lunch (indien gewenst). Alle namen
(al dan niet met lunch) worden vermeld indien meerdere deelnemers worden ingeschreven.
• Hierop volgend ontvangt u de betalingsinstructies.
• Na ontvangst van uw betaling wordt u een inschrijvingsbevestiging
opgestuurd.
• Slechts na ontvangst van deze bevestiging via e-mail bent u definitief
ingeschreven.

Inschrijven vanaf 2 mei 2018 enkel mits meerkost en
betaling ter plaatse
• Via e-mail naar geriatrie@uzleuven.be met vermelding van naam,

functie en organisatie. Alle namen worden vermeld indien
meerdere deelnemers worden ingeschreven.
• Bestelling van lunch is niet meer mogelijk.
• U ontvangt een bevestiging via e-mail.
• U wordt verzocht 60 euro cash te betalen op de studiedag, met
gepast geld. Die betaling maakt uw inschrijving definitief en geeft u
toegang tot de studiedag.

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 werd aangevraagd

DINSDAG 29 MEI 2018

PROGRAMMA

Datum en plaats

DINSDAG 29 MEI 2018

9.15 - 9.30

9.30 - 10.00

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

14.00 - 14.20

Bewegen blijft belangrijk, ook thuis
Sarah Michiels,
ergotherapeute geriatrie, UZ Leuven

Physical exercise in communitydwelling older people
prof. dr. Roberto Bernabei,
directeur verouderingswetenschappen,
Augustino Gemelli universiteitsziekenhuis,
Rome, Italië

14.20 - 14.40

‘Lekker Actief’: project rond gezondheid,
gebaseerd op/vertaling van de nieuwe
actieve bewegings- en voedingsdriehoek
Ingrid Peeters,
directeur vzw OKRA-SPORT+, Brussel

14.40 - 15.00

Bewegen op verwijzing
Luc Lipkens,
stafmedewerker Bewegen,Vlaams Instituut
Gezond Leven, Brussel

15.00 - 15.20

Het Otago-programma: geïndividualiseerd
programma ter bevordering van kracht en
balans in de thuissetting
Lenore Dedeyne,
hoofddocent Otago en doctoraatsstudent
Chronische Ziekten, Metabolisme en
Veroudering, KU Leuven

15.20 - 15.30

Uitreiking KU Leuven Prijs Dr. Arlette
Wertelaers voor valpreventie bij ouderen

10.00 - 10.30

Sarcopenie bij ouderen
prof. dr. Evelien Gielen,
geriater, UZ Leuven

10.30 - 11.00

Koffiepauze

11.00 - 11.30

Nieuwe richtlijn valpreventie bij ouderen
prof. dr. Koen Milisen,
hoogleraar Ac. Centrum voor Verpleeg- en
Vroedkunde, KU Leuven

11.30 - 12.00

Richtlijnen voor beweging en
training bij ouderen
Margaretha Van Dijk,
kinesitherapeute revalidatie geriatrie, UZ Leuven

12.00 - 14.00

15.30 - 15.50

Lezing laureaat Prijs Dr. Arlette Wertelaers

15.50 - 16.00

Conclusies
prof. dr. Johan Flamaing,
diensthoofd geriatrie, UZ Leuven

Lunchpauze

Voorzitter

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 en realisatie: dienst communicatie UZ Leuven

UZ Leuven campus Gasthuisberg
Onderwijs & Navorsing I. Centraal Auditorium
Herestraat 49, 3000 Leuven

Bewegen als geneesmiddel

