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De geriatrische revalidatiezorg (GRZ) is de laatste jaren flink in ontwikkeling en er wordt volop geïnnoveerd. Dit geldt ook zeker 

voor Zuid-Limburg, waar we te maken hebben met een toenemend aantal ouderen die revalideren in een GRZ-instelling. 

Tijdens dit gratis middagsymposium wordt ingegaan op initiatieven, innovaties en uitdagingen in de geriatrische revalidatiezorg, 

zowel in Zuid-Limburg als landelijk.

13.00 uur Ontvangst met koffie en thee
13.30 uur Welkom | Prof. Jos Schols, Maastricht University
13.35 uur Optimalisatie en verspreiding van het zorgpad geriatrische revalidatiezorg | Dr. Irma Everink, Maastricht University
13.50 uur Betrokkenheid van ouderen en mantelzorgers bij onderzoek in de GRZ: de ervaringsdeskundigen aan het woord |

Dr. Marja Veenstra, Tielke Ausems, Sonja Mol, Joke Stork en Maria Wetzels, Burgerkracht Limburg
14.10 uur GRZ en ELV: een spanningsveld of continuüm? | Frank Amory MBA, ZIO (Zorg In Ontwikkeling), Roger Hollanders, 

Zuyderland en Helène Meurs, zorgverzekeraar VGZ
15.00 uur Pauze
15.30 uur GRZ opname vanuit de thuissituatie na triage door een SO: ervaringen met een pilotstudie | drs. Gina Thijssen en 

drs. Elis Bardelmeijer, azM Herstelzorg
16.00 uur Ambulante GRZ | Dr. Romke van Balen, LUMC
16.30 uur eHealth in de GRZ | Drs. Leonoor van Dam - van Isselt, LUMC
17.00 uur Afsluiting | Prof. Jos Schols, Maastricht University
17.10 uur Borrel
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Voor wie? Waar? Aanmelden

Het symposium is bedoeld voor 

professionals in de (geriatrische 

revalidatie) zorg, beleidsmedewerkers, 

managers, onderzoekers en andere 

geïnteresseerden.

La Bonbonnière, Achter de Comedie 1 

6211 GZ in Maastricht. Wanneer u 

met de auto komt kunt u parkeren in 

de parkeerplaats onder het Vrijthof.

De toegang is gratis. Aanmelden is verplicht 

en kan tot uiterlijk 9 november 2018 via het 

aanmeldingsformulier op 

www.academischewerkplaatsouderenzorg.nl

http://www.academischewerkplaatsouderenzorg.nl/

