25 MAART 2021

DIABETESZORG
35 JAAR IN BEWEGING
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Het is al weer 35 jaar geleden dat de eerste
diabetesverpleegkundigen zich gingen organiseren. Vandaag, in het
jaar dat insuline 100 jaar beschikbaar is, willen wij dit bijzondere
lustrum graag met jullie vieren.
In de afgelopen eeuw zijn er verschrikkelijk veel ontwikkelingen
geweest. Zowel in de, toen nog dierlijke, insuline als in het beroep van
de diabeteszorgverlener. En het ziet er niet naar uit dat dit het
eindpunt is van de behandelmogelijkheden van diabetes.
Naast de technische ontwikkelingen, close loop en bi-hormonale
insulinepomptherapie, zijn er de diverse medicamenteuze
behandelingen. De controlemethodes zijn verder ontwikkeld en ook
hierin is het eind van de mogelijkheden nog niet in zicht. Er wordt
hard gewerkt aan de genezing van, met name, diabetes type 1. Met
het preventieakkoord van de overheid hopen wij allen het ontstaan
van diabetes type 2 te kunnen beïnvloeden.
Ondanks alle technologie blijft de diabeteszorgverlener een
belangrijke rol vervullen in de diabeteszorg. Onze vaardigheden op
gebied van educatie, communicatie maar ook onze empathie voor de
mens met diabetes zal altijd ondersteunend blijven bij deze
behandeling.
Dit congres blikt daarom terug maar kijkt ook vooruit.
Diabetes is en blijft In Beweging.
Ik wens jullie allen een leerzaam congres.
Henny Nouwen
voorzitter V&VN Diabeteszorg
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Beste collegae,
In deze bijzondere tijd is live ontmoeten helaas (nog) niet mogelijk, maar het
motto van de congrescommissie is het afgelopen jaar vooral geweest; laten we
kijken wat er wel kan!
Met gepaste trots presenteren wij jullie dan nu ook het programma voor het
V&VN Diabeteszorg lustrum congres. Het gevarieerde online programma
hebben wij met veel zorg voor jullie samengesteld. Het is een verbindend,
vernieuwend, interactief en gevarieerd programma geworden waarin een
feestelijk tintje ook niet zal ontbreken.
Het thema van dit congres is: “in beweging” en daarom willen wij jullie alvast,
voorafgaand aan het congres uitdagen middels de volgende opdracht!
Maak een foto waarin de volgende items duidelijk zichtbaar zijn:
Jijzelf of je team (Coronaproof!)
Het naambord van de werkplek waar je/jullie werkzaam zijn
De voorkant van het programmaboekje
Deze foto mail je vervolgens voor 19 maart 2021 naar: Info@Excelcs.nl
Wij zullen deze foto dan terug laten komen tijdens het congres. De meest
creatieve foto wordt beloond!
Wij kijken er naar uit om jullie te ontmoeten op 25 maart en na afloop het glas
gezamenlijk met elkaar te heffen op de toekomst van de Diabeteszorg. Tot dan!
Hartelijke groet van de congrescommissie.
Marije Alkemade, Jacqueline van Arkel, Elly Verkooijen, Odette de Beer (Excel)

PROGRAMMA
11.00

Opening door Henny Nouwen, voorzitter V&VN Diabeteszorg

11.10

Magische opening van het lustrumcongres door Victor Mids

11.40

35 jaar Diabeteszorg: een blik terug en vooruit
Jos Kamperman & Sandra Veluw, diabetesverpleegkundigen

12.10

Pubquiz: 35 jaar Diabeteszorg

12.30

Webinars partners

12.45

Lunch in beweging & netwerkcarrousel

13.15

Laatste update van de ontwikkelingen in diabeteszorg
Bas Schouwenberg, Nijmegen

13.45

Aan tafel bij Loes Heijmans
In gesprek met patiënten die hun blik op de toekomst delen.

14.15

Workshopronde 1
Zie volgende pagina voor onderwerpen en sprekers

15.00

Webinars partners

15.15

Theepauze & netwerkcarrousel

15.15
15.30

Workshopronde 2
Zie volgende pagina voor onderwerpen en sprekers

18.30
16.15

Feestelijk informeel diner op het Stoomschip Rotterdam
Workshopronde 3
Zie volgende pagina voor onderwerpen en sprekers

17.00

Zijn diabetesverpleegkundigen apekoppen?
Patrick van Veen, Apemanagement

17.30

Feestelijke afsluiting met awarduitreiking en gezamenlijke toast

SPREKERS 35 JAAR IN BEWEGING
MINDF*CK
VICTOR MIDS
Illusionist en arts (niet praktiserend)
Met deze innovatieve combinatie brengt hij illusie en wetenschap op
een unieke manier samen. Hij behandelt thema's op maat, zoals
beïnvloeding, perceptie, neuromarketing en communicatie. Laat u
meenemen in zijn wereld.....
35 Jaar Diabeteszorg: een blik terug en vooruit
JOS KAMPERMAN, DVK, Albert Schweitzer Ziekenhuis
SANDRA VELUW, DVK, Diabetes Centraal, Utrecht
Jos Kamperman is diabetesverpleegkundige van het eerste uur, een
“oude rot in het vak”. Zij blikt terug op 35 jaar diabeteszorg.
Sandra Veluw is een "jonkie" in dit vak. Hoe verschillend starten zij in
dit mooie beroep en wat verwachten zij van de toekomst.

S Pupdate
R E K Eontwikkelingen
RS "OP VO
LE KRACHT
Klinische
inLdiabeteszorg
BAS SCHOUWENBERG, internist / diabetoloog
Kinderdiabetes
LOES HERMANSCentrum Nijmegen en Radboud UMC

NAAR 2056"

Bas
Schouwenberg
internist
diabetoloog en
verzorgtelit,
een sed
update
Lorem
ipsum doloris sit
amet, / consectetur
adipiscing
do
over
de ontwikkeling
van de diabeteszorg
de komende
eiusmod
tempor incididunt
ut labore etindolore
magnajaren.
aliqua. Ut
enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris
nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla
PatientenExcepteur
geven aan
tafel
bij Loescupidatat
hun blik non
op de
toekomst
pariatur.
sint
occaecat
proident,
sunt in
LOES qui
HEIJMANS
culpa
officia deserunt mollit anim id est laborum
spreker, patient, auteur, podcast maker
Voor zorgverleners is mijn verhaal een eye-opener van jewelste. Ook
al zijn zij dagelijks in gesprek met diabetes type 1 patiënten, het blijft
een ziekte die voor het grootste deel om zelfmanagement gaat. Je
kunt niet in het hoofd van je patiënt kijken tijdens een consult.
Tijdens mijn lezing krijg je dat inkijkje wel, wat vaak prachtige
inzichten oplevert.Het is mijn missie om meer awareness te creëren
voor de meest ondergewaardeerde chronische ziekte die er is. En
meer begrip voor het harde werk dat wij dagelijks leveren om op
lange termijn óók nog een leuk leven te kunnen leiden. Mag ik je
daar meer over vertellen?

SPREKERS 35 JAAR IN BEWEGING
Zijn diabetesverpleegkundigen apekoppen?
PATRICK VAN VEEN
Gedragsbioloog, Apemanagement

Gedragsbioloog Patrick van Veen (1970) werkt als trainer, keynotespreker en onderzoeker voor zijn bedrijf Apemanagement. Vanuit
die functie adviseert hij ondernemingen en probeert hij mensen iets
te leren over ons oergedrag. In de media is hij regelmatig te zien als
vaste deskundige bij Galileo, Tijd voor MAX
en RTL late Night.
Daarnaast is hij voorzitter van het Jane Goodall Institute Global dat
zich internationaal inzet voor bescherming en welzijn van
chimpansees en hun natuurlijke leefgebieden.
Basis voor zijn huidige werkzaamheden vormt onderzoek naar de
overeenkomst tussen sociaal gedrag van apen en mensen in
bedrijven. Vanuit Apemanagement doet hij onderzoek bij
chimpansees en gorilla’s naar de biologische drijfveren van
samenwerken en de complexiteit van communicatie.
Hij is schrijver van bestsellers als Help! Mijn baas is een aap en
Dierbare collega’s.
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probeert hij biologische wetenschap toe te passen in
maatschappelijke thema’s.

WORKSHOPS
U KUNT ER 3 VAN DE 6 KIEZEN
Technologische innovaties en ethiek
MARCIA SMITS
Ethicus in de gezondheidszorg, Avans Hogeschool
In de diabeteszorg geven technologische innovaties ons veel nieuwe
mogelijkheden. Een hele vooruitgang, want meten is weten! Maar is
alles wat mogelijk is, ook goed? Goed voor wie of wat? En wie
bepaalt dat eigenlijk? Tijdens deze interactieve workshop kijken we
vanuit verschillende invalshoeken naar technologische innovaties in
de diabeteszorg. We gaan met elkaar in gesprek aan de hand van
voorbeelden. Hoe helpen technologische oplossingen ons om goede
zorg te verlenen?

Positieve Gezondheid inzetten in de diabeteszorg
VINCENT SMIT
Praktijk ondersteuner GGZ en trainer Positieve Gezondheid
In Positieve Gezondheid staat een betekenisvol leven centraal.
Middels het spinnenweb als gespreksinstrument wordt aan mensen
gevraagd wat zij zélf het liefst willen veranderen. Je spreekt daarmee
hun bron van veerkracht aan en eigen regie. Steeds meer
professionals vinden in Positieve Gezondheid de sleutel om dat wat
vastloopt in de zorg te verbeteren. Ik nodig je graag uit om meer te
weten over deze benadering en het te gaan inzetten in jouw zorg
voor diabetespatiënten.

Omgaan met diabetes is teamwork
LOBKE SILBERBUSCH
Kinderpsycholoog, Diabetes Centraal, Utrecht
Wat betekent een diagnose "diabetes" voor een kind, puber of
jongere? Hoe ga je hiermee om? Met je lijf, met je aandoening, met je
ouders, met je vrienden, met je diabetesteam? Al die leefregels en
afspraken? Hoe geef je dat een plek in je dagelijks leven? En hoe
kunnen wij als diabetesteam de kinderen, jongeren en hun gezinnen
hierbij ondersteunen? Dat doen we samen. In deze workshop gaan
we aan de hand van voorbeelden uit de praktijk met elkaar in
gesprek. Een handreiking voor begrip en begeleiding.

WORKSHOPS
U KUNT ER 3 KIEZEN
Hoe realiseer je ketenoverstijgende diabeteszorg?
Remco Jansen & Cliff Bos
Connected Health Solutions
Bij de zorg voor patiënten met Diabetes zijn veel verschillende partijen
betrokken. Artsen, verzorgers, mantelzorgers en uiteraard de patiënt
zelf dragen allemaal bij aan de zorg en zijn allemaal geïnteresseerd
hoe het gaat met de behandeling en met de patiënt. Nieuwe
ontwikkelingen op het gebied van eHealth en sensortechnologie
bieden verregaande mogelijkheden om de zorg voor diabetespatiënten
te verbeteren, maar brengen ook concrete uitdagingen met zich
meeWant hoe organiseer je dat? Hoe zorg je dat de technologieën en
systemen van de verschillende zorgaanbieders gekoppeld kunnen
worden in een omgeving waarin de patiënt daadwerkelijk centraal
staat? Hoe stel je alle partijen in staat om hun rol te pakken in het
leveren van zorg en welke werkafspraken horen daar bij? Hoe kunnen
we ketenoverstijgend een netwerk van zorgprofessionals – en de
mantelzorger – digitaal laten samenwerken?
Cliff Bos en Remco Jansen van Connected Health Solutions delen hun
expertise over de mogelijkheden en uitdagingen bij het realiseren van
multidisciplinaire en ketenoverstijgende zorg. Tijdens de workshop
gaan we onder meer in gesprek over hoe we de lessen uit de zorg bij
andere aandoeningen, zoals bloedstollingszorg en infuustherapie,
kunnen toepassen bij het inrichten van optimale diabeteszorg.

Bewegen met diabetes anno 2021
MAURICE BIZINO
Internist-endocrinologist, Groene Hart Ziekenhuis
BAS VAN DE GOOR
directeur Bas van de Goor Foundation
Sport, bewegen en diabetes. Van vele kanten hoor je dat het
goed voor je is. Maar hoe dan? Wat is de ideale glucosewaarde
om te beginnen met bewegen? Hoeveel insuline gebruik je
tijdens een uurtje hardlopen of twee uur wandelen? En hoe ga je
om met hypo’s en hypers voor, tijdens en na de activiteit?
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Benut je ware potentie met 3 strategieën.
TOBIAS
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Tobias Mol werd op zijn 2e gediagnosticeerd met diabetes type 1.
Toch wist hij 7x Nederlands Kampioen en 3e van de Wereld te
worden in het judo. Later studeerde hij af als coach en
managementadviseur en deed hij onderzoek naar wat mensen
succesvol maakt. Uit zijn onderzoek blijkt dat er 3 strategieën zijn die
we allemaal kunnen gebruiken om betere keuzes te maken, om te
gaan met tegenslagen en onze ware potentie te benutten. Hiermee
zijn duurzame topprestaties voor iedereen mogelijk.
Tijdens deze workshop leer je hoe deze strategieën eruit zien, welke
jij nu al gebruikt en hoe je ze alle 3 kunt inzetten voor de beste
resultaten. Hiermee komen duurzame topprestaties dichterbij!

PRAKTISCHE INFORMATIE
Datum:
Donderdag 25 maart 2021 van 11.00 - 17.00 uur
ONLINE
Dit congres vindt online plaats. We garanderen je dat het leuk,
leerzaam, interactief en feestelijk zal zijn.
Accreditatie:
Accreditatie is aangevraagd bij V&VN, VS en NIV voor 5 punten.

Inschrijving:

Lid V&VN Diabeteszorg
Niet lid V&VN

€ 70,€ 95,-

Inschrijven kan via deze link:

WWW.EXCELCS.NL/EVENT/DIABETES/
Bestuur V&VN Diabeteszorg:
Mw. H. (Henny) Nouwen - van der Straaten, voorzitter
Mw. P. (Polly) van der Loop, bestuurslid
Mw. J. (Jelena) Woudenberg - Radojkovic, bestuurslid
Mw. D. (Dominique) Duijker, penningmeester
Mw. F. (Femke) Tillemans, aspirant lid
Mw. A.J. (Anneke) Bangma - Beenhakker, adviseur verenigingszaken
Congrescommissie:
Marije Alkemade, voorzitter
Jacqueline van Arkel
Elly Verkooijen
Odette de Beer (Excel)

MEER INFORMATIE EN INSCHRIJVEN:
WWW.EXCELCS.NL/EVENT/DIABETES/

DIT CONGRES WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

Dit congres wordt georganiseerd door:

ZORG DAT JE ER BIJ BENT OP 25 MAART 2021
GEEF JE OP VÓÓR 19 MAART EN ONTVANG THUIS
EEN CONGRESBOX OM DEZE LUSTRUMDAG MEE
DOOR TE KOMEN.
MEER INFORMATIE EN INSCHRIJVEN:
WWW.EXCELCS.NL/EVENT/DIABETES/
EXCEL CONGRESSERVICE
VAN RIJCKEVORSELLAAN 3, 5066 BR
MOERGESTEL
013 - 544 00 13 | INFO@EXCELCS.NL
WWW.EXCELCS.NL

