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SAMEN WORDEN WE OUDER
Op vrijdag 1 november 2019 wordt voor de 15e keer het Nationaal Gerontologiecongres 
georganiseerd. Het 2-jaarlijkse Nationaal Gerontologiecongres is dé ontmoetingsplek voor 
iedereen die veroudering en de gezondheid en het welzijn van ouderen belangrijk vindt. U 
bent van harte uitgenodigd op het congres.

U kunt een boeiend programma verwachten met als thema ‘Samen worden we ouder’. We 
worden ouder dan ooit. Hoe doen we dat eigenlijk, samen goed ouder worden? We hebben 
elkaar nodig, we beïnvloeden elkaar, we wedijveren, we zorgen voor elkaar. Het leven doen 
we samen: jong en oud, met en zonder groot sociaal netwerk, met en zonder 
gezondheidsbeperkingen, rijk en arm, met verschillende nationaliteiten, wonend op het 
platteland of in de stad, nationaal en mondiaal.

Laat u op 1 november inspireren en informeren over de laatste inzichten in deze en vele 
andere onderwerpen. U kunt deelnemen aan wetenschappelijke lezingen en 
praktijkgerichte workshops, van gedachten wisselen met professionals die een poster over 
hun project presenteren, experts ontmoeten, netwerken, en nog veel meer. 

Tweelingen en veroudering
Prof. dr. D.L. Knooklezing door Prof. dr. Dorret Boomsma
Met veel plezier kondigen we alvast aan dat de Prof. dr. D.L. Knooklezing wordt gegeven 
door Prof. dr. Dorret Boomsma, hoogleraar Biologische Psychologie aan de Vrije 
Universiteit Amsterdam en wereldberoemd op gebied van het tweelingenonderzoek.  
Haar lezing gaat over tweelingen, genetica en levensloop. Wat leren we over veroudering 
als we tweelingen vergelijken in het ouder worden? 

Programma
Het globale programma bestaat uit:
•  plenaire lezingen
•  parallelsessies met symposia/workshops/individuele bijdragen
•  postersessie
•  uitreiking prijzen
•  borrel
Verdere informatie volgt op www.gerontologiecongres.nl



 

Oproep tot programmabijdragen (abstracts):
Een ieder wordt uitgenodigd tot het indienen van een voorstel voor symposia, workshop of 
individuele bijdrage. Alle voorstellen moeten gebaseerd zijn op recente onderzoeks- of 
projectresultaten.

Symposium of workshop - In drie rondes worden deze gehouden. Elk symposium duurt 60 
minuten en bestaat uit tenminste drie samenhangende presentaties of een workshop met een 
inleiding en een actieve component. In elk symposium moet minimaal 15 minuten tijd zijn 
voor een plenaire discussie. Bij een workshop staat onderlinge interactie centraal.

Individuele presentaties - Individuele bijdragen kunnen mondelinge of poster presentaties 
zijn. Mondelinge presentaties worden in een paar sessies gebundeld. Posters worden in een 
aparte sessie van circa een uur gepresenteerd; auteurs van posters worden geacht gedurende 
deze sessie bij de poster aanwezig te zijn. 

Indienen van de abstracts kan via www.gerontologiecongres.nl volgens de vereisten daar 
vermeld. De sluitingsdatum voor het indienen van abstracts is 31 mei 2019.

Prijzen
De volgende drie prijzen ter ondersteuning van de gerontologie worden uitgereikt: de 
professor Schreuder Dissertatieprijs (beste wetenschappelijke dissertatie), de professor Joep 
Munnichs Scriptieprijs (beste bachelor- of masterscriptie) en de Janneke Witsenburg 
Posterprijs (beste poster). Voor meer informatie, bezoek de website van NVG-KNOWS: www.
gerontologie.nu.

Congrescommissie
Het congres wordt georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Gerontologie – 
Kennisnetwerk Ouder Worden en Samenleving (NVG-KNOWS).

De congrescommissie bestaat uit:
•  Susan Picavet, voorzitter congrescommissie, penningmeester NVG-KNOWS, Rijksinstituut voor 

Volksgezondheid en Milieu
• Rixt Zijlstra, secretaris NVG-KNOWS, Universiteit Maastricht
• Eric Schoenmakers, bestuurslid NVG-KNOWS, Fontys Hogeschool
• Franka Bakker, Hogeschool Windesheim
• Lena Sialino, Vrije Universiteit Amsterdam
• Lisette de Groot, Wageningen University & Research
• Noortje Kloos, Universiteit Twente
• Saskia van Zijl, student Toegepaste Gerontologie, Fontys Hogeschool



   

Twitter mee #NVG2019 en 
volg ons @Gerontologie_cc

Algemene informatie
Datum en locatie
1 november 2019
De Reehorst
Bennekomseweg 24
6717 LM Ede
0318-750300
www.reehorst.nl

Doelgroep
Het congres is bedoeld voor (toegepaste) gerontologen, onderzoekers, beleidsmakers, 
klinisch geriaters, specialisten ouderengeneeskunde, ouderenpsychologen, 
verpleegkundigen (geriatrie en gerontologie), gezondheidsbevorderaars, 
preventiemedewerkers, politici en andere betrokkenen. 

Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd bij:
•  Accreditatiebureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en  

artsen voor verstandelijk gehandicapten)
• Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG)
• V&VN Verpleegkundig Specialisten

Inschrijving en annulering
 t/m 17 september 2019 Vanaf 18 september 2019
NVG-KNOWS leden EUR 195 EUR 295
Niet-leden EUR 250 EUR 350
Studenten* EUR 75 EUR 75
NVG-KNOWS leden EUR 175 EUR 175
en promovendi die
meedingen naar de
Janneke Witsenburgprijs

Alle informatie over het congres is terug te vinden op www.gerontologiecongres.nl
Inschrijving verplicht tot betaling. Annulering dient schriftelijk te geschieden via  
info@congresscare.com. Vóór 15 september 2019 wordt bij annulering 35 EUR aan administratie-
kosten in rekening gebracht. Na deze datum bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd.
* Voltijdstudenten dienen een kopie van hun studentenkaarten per e-mail als bewijs in te dienen.

Organisatie en inlichtingen

Congress Care
Postbus 440
5201 AK ’s-Hertogenbosch
Tel. 073 690 14 15
Fax. 073 690 14 17
info@congresscare.com
www.congresscare.com
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