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09.15 Ontvangst met koffie/thee (Fonteinpatio) 

10.00  Opening (Blauwe Zaal) 

Hans Zwerver 

 

 Voorzitter: Hans Zwerver 

10.05  UMCG & Healthy Ageing 

Mark Spit  

10.15 Healthy ageing: let’s do it together!   

Thomas Plochg  

Theme: Exercise & HA during the lifespan 

10.40 Meer bewegen of minder zitten? That’s the question    

Mai Chin A Paw        

11.05 Actieve leefstijl bij patiënten: kan dat?  

Rienk Dekker           

11.30 It giet oan!  

Claudine  Lamoth       

11.55 Discussie 

12.10 Lunch 

 

Voorzitter: Hugo van der Veen  

Sports & HA during the lifespan (1) 

13.10 Are we overtreating the ageing athlete? 

Teppo Järvinen      

13.55 Discussie 

 

14.05 Parallelsessies (‘workshops’) – twee ronden a 25 minuten 

14.15  Ronde 1 

14.40  Wisseltijd 

14.45 Ronde 2 

 

Workshops 

1. Motiverende gesprekstechnieken  

Tijdens deze workshop gaan we praktisch aan de slag met de basisprincipes van motiverende 

gespreksvoering. Hoe verander en/of vergroot je de eigen effectiviteit van de patiënt? Welke 

uitspraken van u, als behandelaar, zijn hierbij ondersteunend?     

Reineke Kins en José Zomer 

 

2.  Voeding 

Bespreking van een casus van een wedstrijdsporter uit de praktijk van de sportdiëtist. 

Linda Swart 
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3.  De zelfmetende sporter 

Meten aan jezelf was nog nooit zo gemakkelijk. Kennis en techniek die voorheen alleen 

beschikbaar was voor professionals zijn nu bereikbaar geworden voor iedereen dankzij internet- 

en smartphonetechnologie. Maar hoe doe je dat? Hoe maak je effectief gebruik van deze 

middelen? In deze workshop staan we stil bij de zin en onzin van zelfmeting, n=1 

onderzoeksmethodologie en hoe te komen tot het doen van persoonlijke ontdekkingen door 

alledaagse wetenschap. 

Martijn de Groot  

 

4.  Healthy Ageing: een transitie naar een gezonde maatschappij  

Healthy ageing wordt gedefinieerd als de uitkomst van een fundamentele transitie waarbij een 

echt alternatief systeem moet worden opgebouwd ten koste van het huidige zorgsysteem. Waar 

staat u ten opzichte van de verschillende aannames van dit concept van Healthy Ageing en waar 

staat u dan in de transitie?  

Paul Beenen       

 

5.  MRI of scopie knie: wanneer wel en wanneer nie? 

Doel van de workshop is het verkrijgen van inzicht in de besluitvorming rond MRI-diagnostiek en 

de artroscopische behandeling van de “ageing athlete” bij meniscus-gerelateerde knieklachten. 

Vanuit de invalshoek van de radioloog en de orthopedisch chirurg zal een en ander vanuit de 

praktijk worden belicht.  

Sandra Hein en Hugo van der Veen   

 

15.10 Pauze 

 

Voorzitter: Hans Zwerver 

Sports & HA during the lifespan (2) 

15.40 Jeugdsport en de liesstreek – apopfysitis en CAM morfologie 

Adam Weir   

16.05 Topsport: consequenties lange termijn   

Vincent Gouttebarge  

16.25 Keynote 

Sports & Exercise (medicine) & HA in 2050  

Ruud Veltenaar       

17.10 Afsluiting 


