
Donderdag 12 december 2019

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

UNO-VUmc Symposium 2019

‘ Zorgtechnologie: dé oplossing 
voor de naderende zorgkloof?!’

We staan aan de vooravond van twee maatschappelijke uitdagingen: de toename 

van het aantal ouderen en gelijktijdig de afname van het aantal jongere mensen 

die de zorg voor deze ouderen kunnen realiseren. Het gevolg van deze ontwikke-

lingen is een zorgkloof; kunnen we al deze ouderen van de nodige zorg voorzien? 

Van een goede kwaliteit? En tegen een betaalbare prijs?

Zorgtechnologie wordt vaak genoemd als een mogelijke oplossing voor dit probleem. 

Is dit inderdaad zo? En welke soort technologie biedt dan een oplossing voor welk 

probleem? Hoe zorgen we ervoor dat die technologie ook écht goed aansluit bij de 

praktijk? Op deze en andere vragen zoeken we een antwoord tijdens het jaarlijkse 

UNO-symposium.
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08.30 – 09.15 Inloop & ontvangst

Plenair (Amstelzaal)

09.15 – 09.30  Welkom door dagvoorzitter Laura van Buul  

(Coördinator UNO-VUmc) 

09.30 – 10.00 De (on)mogelijkheden van  
zorgtechnologie

Cees Hertogh  

(Hoogleraar ouderengeneeskunde & 

ethiek van de zorg, UNO-VUmc)

10.00 – 10.30 Hoe kijkt de overheid naar inzet  
van technologie voor een  
toekomstbestendige zorg?

Gelle Klein Ikkink  

(Programmadirecteur Innovatie & 

Zorgvernieuwing VWS)

10.30 – 10.40 Introductie op het parallelprogramma

10.40 – 11.10 Pauze

Amstelzaal Parallel

11.10 – 11.40 Voorbeelden van zorgtechnologie  
voor mensen met dementie

Zorgtechnologie markt

Franka Meiland  

(Senior onderzoeker, afdeling huisartsgenees-

kunde & ouderengeneeskunde, Amsterdam  

UMC, locatie VUmc)

Verschillende zorgorganisaties  

demonstreren technologieën die zij 

gebruiken en discussiëren hierover in 

groepjes van maximaal 20 mensen.

Ochtend: ‘Is technologie een oplossing voor de naderende zorgkloof?’

Wanneer? Donderdag 12 december 2019, van 9.15 - 17.00 uur

Waar? Amsterdam (Amsterdam UMC, locatie VUmc, Amstelzaal )

Kosten?  Gratis voor medewerkers van zorgorganisaties  

lid van UNO-VUmc

Wie?  Verpleegkundigen, verzorgenden, behandelaren en hun leiding gevenden, 

uit zorgorganisaties die lid zijn van UNO-VUmc

Programma
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Programma

Plenair (Amstelzaal )

13.30 – 14.00 Zorgtechnologie:  
het perspectief van de oudere

Sebastiaan Peek (Senior onderzoeker, 

Tranzo, Universiteit van Tilburg)

14.00 – 14.30 Zorgtechnologie en de eindgebruiker:  
een ethisch perspectief

Alistair Niemeijer (Universitair Docent, 

Vakgroep Zorgethiek, Universiteit 

voor Humanistiek, Utrecht)

14.30 – 15.00 Technologische innovaties in  
verpleeghuizen: samen op zoek  
naar de meerwaarde

Sil Aarts (Universitair docent,  

Academische Werkplaats  

Ouderenzorg Zuid-Limburg,  

Universiteit Maastricht)

15.00 – 15.30 Pauze

Plenair (Amstelzaal )

15.30 – 16.15 Interactieve paneldiscussie:  
zorg & techniek met elkaar in gesprek

Allen, met Cees Hertogh  

als discussieleider

16.15 – 16.30 Leuke afsluiter

16.30 – 17.00 Afsluiting & borrel

11.45 – 12.15 Voorbeelden van zorgtechnologie  
binnen de GRZ

Zorgtechnologie markt

Marije Holstege (senior onderzoeker, GRZPLUS), 

Margriet Pol (science practitioner, GRZPLUS en 

Vivium) & Judy Bakker (Ergotherapeut en onder-

zoeker Omring (GRZPLUS)

Verschillende zorgorganisaties  

demonstreren technologieën die zij 

gebruiken en discussiëren hierover in 

groepjes van maximaal 20 mensen.

Plenair (Amstelzaal )

12.20 – 12.30 Uitreiking UNO Onderzoek & Praktijkprijs Allen

12.30 – 13.30 Pauze met lunch (wordt verzorgd)

Middag: ‘Technologie en zorg: het verbinden van twee werelden’
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Praktische informatie

Inschrijven 

Inschrijven kan via deze link. 

Datum & tijd 

Donderdag 12 december 2019, 

09.15 - 17.00 uur. Voor lunch wordt gezorgd.

Locatie 

De Amstelzaal (begane grond ziekenhuis)  

De Boelelaan 1117  

1081 HV Amsterdam 

Kosten 

Gratis. Het UNO-symposium wordt  

exclusief voor UNO-leden en genodigden  

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/uno-symposium- 

2019/ voor het actuele programma.

https://unovumc.nl/uno-symposium-2019/
mailto:uno%40vumc.nl?subject=Informatie%20aanvraag
https://unovumc.nl/uno-symposium-2019/
https://unovumc.nl/uno-symposium-2019/
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Een overzicht van 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 24 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.


