
*Het genoemde bedrag is exclusief BTW en exclusief korting.
Het bedrag dient te worden overgemaakt na ontvangst van de 
factuur. 

Medilex organiseert jaarlijks 60 tot
70 onafhankelijke congressen voor 
professionals in de zorg zonder 
enige vorm van sponsoring of
subsidie.

Slaapproblemen bij ouderen
Oorzaken, gevolgen en oplossingen

Datum
Woensdag 14 november 2018

Locatie
Congrescentrum In de Driehoek, Utrecht

Prijs
Dagprogramma 
9.30 - 16.30 uur  € 395,-*   
        
Accreditatie
 

De volgende cursussen zijn ook 
interessant voor u: 

Blijf op de hoogte!

Facebook: Medilex

Twitter: @medilex

LinkedIn: Medilex

Omgaan met emotie 
en agressie in de zorg

Complexe psychiatrie 
in de ouderenzorg

www.medilex.nl/agressie

Startdatum 15 februari 2019

Startdatum 12 maart 2019

www.medilex.nl/cursuspsychiatrieouderenzorg

www.medilex.nl/slaapproblemenouderen
Neem een optie voor 2 weken of reserveer 

direct een plaats.

Programma en inschrijven
www.medilex.nl/slaapproblemenouderen 

Meer informatie?

Eline Meertens,

congresontwikkelaar 

en -coördinator

e.meertens@medilex.nl 

030-6933887

Onafhankelijke nascholing voor zorgprofessionals

www.medilex.nl/slaapproblemenouderen

Slaapproblemen bij ouderen  
Oorzaken, gevolgen en oplossingen

 

Woensdag 14 november 2018

 •   Specialisten 
     ouderengeneeskunde 
 •   Huisartsen 
 •   Klinisch geriaters 
 •   Ergotherapeuten
 •   Fysiotherapeuten
 •   Maatschappelijk 
     werkers en 
     cliëntondersteuners 
   

 •   Oefentherapeuten 
 •   Orthopedagogen 
 •   Psychologen 
 •   Psychiaters 
 •   Praktijkondersteuners 
 •   Verpleegkundigen 
 •   Verpleegkundig 
     specialisten



Ontvangst met koffie, thee en uitreiking congresmap

Opening door dagvoorzitter Ysbrand van der Werf, universitair hoofddocent VUmc, neurowetenschapper en 
auteur ‘Iedereen slaapt’
   •   Wat gebeurt er als we slapen? 
   •   De functie van slaap 

Inzicht in slaapproblemen bij ouderen 
Winni Hofman, universitair docent slaap en slaapstoornissen UvA en oprichter Somnio 
   •   Hoe ziet de biologische klok eruit bij ouderen? 
   •   Hoe herkent u een slaapprobleem?
   •   Slaapproblemen en comorbiditeit - welke stoornissen komen vaak samen voor? 
   •   Wat kunt u doen om slaapproblemen te voorkomen? 

Koffie- en theepauze

Het Restless Leg Syndroom (RLS)
Roselyne Rijsman, neuroloog centrum voor Slaap en Waakstoornissen Haaglanden MC
   •   Wat is de prevalentie van RLS bij ouderen?
   •   Hoe wordt RLS gediagnosticeerd?
   •   Differentiaal diagnose bij RLS - wat zijn aanverwante stoornissen?
   •   Wat zijn de (medicamenteuze) behandelmogelijkheden voor RLS? 

Insomnie 
Ingrid Verbeek, somnoloog en slaaptherapeut centrum Slaapgeneeskunde Kempenhaege
   •   Wat is het onderscheid tussen normale veroudering en chronische insomnie?       
   •   Hoe diagnosticeert u insomnie bij ouderen? 
   •   De inzet van een niet-medicamenteuze behandeling 
   •   Welke medicamenteuze behandelingsmogelijkheden zijn er?

Verzorgde lunch
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10.00

11.00

11.15

12.15
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Slaapproblemen bij ouderen
Oorzaken, gevolgen en oplossingen
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14.15

15.00

15.15

16.30

Het obstructieve slaapapneusyndroom (OSAS)
Joost van den Aardweg, longarts Amsterdam UMC 

   •   Hoe herkent u slaapapneu bij oudere patiënten?
   •   Het ontstaan en de gevolgen van OSAS
   •   Welke behandelmogelijkheden zijn er voor OSAS? 

Koffie- en theepauze 

Slaapproblemen bij dementie  
Ysbrand van der Werf, universitair hoofddocent VUmc, neurowetenschapper en auteur ‘Iedereen slaapt’

   •   Wat gebeurt er in de hersenen door slaaptekort?
   •   De samenhang tussen slaapstoornissen en dementie
   •   Behandeling en ondersteuning aan dementerende ouderen

Afsluiting door de dagvoorzitter

Schri
jf u

 nu 
in!


