
‘ De regie  
bij de cliënt.  
Hoe doe je dat?’

Donderdag 13 december 2018

Het UNO Symposium wordt exclusief voor UNO leden georganiseerd en is gratis.

We horen er vaak over. Maar wat betekent het nu precies? De regie bij de cliënt. 

En wat betekent het voor de professionals in het veld? Voor de specialist ouderen-

geneeskunde bijvoorbeeld. Voor de verzorgenden en verpleegkundigen? En wat 

betekent het voor de kwaliteit van zorg die je biedt?

Het symposium van het UNO-VUmc gaat deze keer over ‘regie bij de cliënt, in de  

ouderenzorg’. Het ochtendprogramma is gericht op de vele verschillende perspec-

tieven die komen kijken bij eigen regie. Zo kijken we onder andere vanuit het ethisch 

standpunt en vanuit het recht. Ook bezien we het thema vanuit de cliënt zelf en  

vanuit de mantelzorg. Het middagprogramma heeft een praktische insteek: de cliënt 

regie geven, hoe doe je dat bijvoorbeeld bij mensen met een bijzonder ziektebeeld, 

of bij mensen met een andere achtergrond dan jij?
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Programma

OCHTENDPROGRAMMA

08.45 – 09.30 Ontvangst en registratie

09.30 – 10.00  Inleiding: enkele ethische regieaanwijzingen. Door Prof. dr. Cees Hertogh  

(Hoogleraar ouderengeneeskunde & ethiek van de zorg, hoofd UNO-VUmc)

10.00 – 10.30  Regie bij de client, vanuit 1e lijns perspectief. Door Prof. dr. Henriëtte van der Horst 

(Hoogleraar huisartsgeneeskunde, hoofd afdeling huisartsgeneeskunde & ouderen-

geneeskunde Amsterdam UMC, locatie VUmc) 

10.30 – 10.40 Mijn vrouw woonde in een verpleeghuis… Door de heer Henk Heikens

10.40 – 11.15 Pauze

11.15 – 11.45  Regie bij de cliënt vanuit juridisch perspectief. Door Mr. Kees Blankman 

(Universitair docent Familie- en Gezondheidsrecht)

11.45 – 12.15  Regie voeren over leven en gezondheid. Hoe zorg je ervoor dat de regie bij de  

patiënt blijft? Door Corinne Zijderveld (Programmamanager Mijnkwaliteitvanleven.nl )

12.15 – 13.15 Lunchpauze

MIDDAGPROGRAMMA

13.15 – 13.40  Hoezo ‘eigen regie’ bij mensen met het syndroom van Korsakov? Door Dr. Ineke 

Gerridzen (Specialist ouderengeneeskunde, uitvoerend onderzoeker Korsakov-studie,  

afdeling Huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde locatie VUmc)

13.40 – 14.05  Eigen regie volgens cliënt en medewerker. Door Dr. Nienke Groen-Kuk  

(Beleidsadviseur Zorggroep Apeldoorn en omstreken)

14.05 – 14.30  Eigen regie bij andere culturen en achtergronden.  
Door Regina Flu (Ambulant begeleider, trainer en coach)

14.30 – 15.00 Pauze

15.00 – 15.15 UNO-VUmc stimulering voor praktijkgericht onderzoek  

 (presentatie projectresultaten en ervaringen)

15.15 – 15.40 Betekenisvolle rollen. Door Drs. Caro Houtkoop-Faber  

 (Docent/trainer ethiek en communicatie)

15.40 – 16.05 In actie voor eigen regie in het verpleeghuis. Door Drs. Jolande van Loon (Science  

 Practitioner, Tilburg University, Tilburg School of Social and Behavioral Sciences, Tranzo)

16.05 – 16.30 Paneldiscussie, onder leiding van Dr. Simone Hendriks (Specialist ouderengeneeskunde,  

 docent GERION, onderzoeker afdeling Huisartsgeneeskunde & Ouderengeneeskunde  

 locatie VUmc)

16.30 – 17.00 Afsluiting en aansluitend borrel
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Praktische informatie

Inschrijven 

Inschrijven kan via deze l ink. 

Datum & tijd 

Donderdag 13 december 2018, 

09.30 - 17.00 uur

Locatie 

De Amstelzaal (let op: dit is in het  

ziekenhuis van het VU medisch centrum)  

De Boelelaan 1117  

1081 HV Amsterdam 

Kosten 

Gratis. Het UNO-symposium wordt  

exclusief voor UNO-leden georganiseerd.

Doelgroep 

Verpleegkundigen, verzorgenden,  

staf/beleidsmedewerkers, behandelaren  

en hun leidinggevenden. 

Accreditatie 

Dit wordt aangevraagd voor specialisten 

ouderengeneeskunde, ergotherapeuten, 

logopedisten, diëtisten, fysiotherapeuten en 

vaktherapeuten. Verpleegkundig specialisten, 

verpleegkundigen en verzorgenden krijgen  

een certificaat waarmee zij desgewenst  

accreditatiepunten (voor overige activiteiten) 

kunnen aanvragen bij het register V&V/VSP. 

NB. Bij voldoende aanmeldingen voor deze 

registers (V&V /VSP) vragen we accreditatie aan 

voor ‘geaccrediteerde scholing’. Per register  

beoordelen we op 15 november of er voldoende 

(minimaal 10) aanmeldingen zijn.

Route 

VUmc is goed te bereiken met het openbaar 

vervoer. Het ligt op 15 minuten lopen van station 

Amsterdam Zuid: Loop het perron af naar het 

westen (richting Schiphol). Dit is uitgang Parnas-

susweg. Ga linksaf de trap af, steek bij de tram-

halte de weg over en sla opnieuw linksaf. Ga bij 

de verkeerslichten rechtsaf. U bevindt zich nu op 

De Boelelaan. Voorbij het volgende kruispunt 

(met stoplichten) bevindt het ziekenhuis van 

VUmc zich aan uw linkerhand. 

Met de auto is VUmc ook gemakkelijk te  

bereiken. Neem op de ringweg A10 afslag S108. 

Ga aan het eind van de afslag linksaf. Het zieken-

huis en de parkeergarages staan duidelijk aan-

gegeven. Er is voldoende parkeergelegenheid 

in de parkeergarages, maar dit is erg prijzig: 

ruim € 3,00 per uur. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen 

met Tineke Dekker (secretaresse UNO-VUmc) 

via uno@vumc.nl of 020 444 8374 (ma-wo-vr). 

Kijk op https://unovumc.nl/symposium-2018 

voor het actuele programma.
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Hier vind je onze leden

Het UNO-VUmc is het Universitair Netwerk Ouderenzorg van Amsterdam UMC (locatie VU medisch 

centrum). Onderzoekers en zorgprofessionals verbinden wetenschappelijke kennis met de dagelijkse 

praktijk in de 25 aangesloten zorgorganisaties. Binnen het netwerk wordt antwoord gezocht op  

vragen uit de praktijk, bijvoorbeeld door wetenschappelijk onderzoek. De kennis uit dit onderzoek 

wordt gebruikt om de zorg te verbeteren. Zo dragen onderzoekers en zorgprofessionals bij aan de 

ontwikkeling van de ouderenzorg.
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