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Dit nieuwsbericht is een bericht van het bestuur voor leden van de Nederlandse Vereniging voor Gerontologie:
Kennisnetwerk Ouder Worden en Samenleving (NVG-KNOWS). Het heeft als doel leden te informeren over
zaken die we u graag willen melden vóór de volgende nieuwsbrief.

Het 21ste IAGG wereldcongres
Van 23 tot en met 27 juli 2017 heeft in San Francisco het 21ste
World Congress van de International Association of
Gerontology and Geriatrics (IAGG) plaatsgevonden. Op het
terrein van de gerontologie en geriatrie is dit het grootste
congres dat om de vier jaar in telkens een ander werelddeel
wordt gehouden. Dit jaar viel het congres samen met de
jaarlijkse Meeting van de Gerontological Society of America –
mede reden waarom er meer dan 6000 congresgangers werden
geteld. Het thema voor 2017 was ‘Global Aging and Health:
Bridging Science, Policy, and Practice’. Het congres werd
geopend door de president van IAGG: professor Heung Bong CHA.
Kenmerkend voor het congres is het sterke multidisciplinaire
karakter waarbij professionals uit de sociale en gedragswetenschappen,
de
geneeskunde,
de
biologie,
de
verplegingswetenschap, het beleid en andere disciplines de
stand van zaken bespreken hoe de kwaliteit van leven van en
de kwaliteit van zorg voor ouderen wereldwijd verder kan
worden verbeterd. Nederland is van oudsher altijd goed
vertegenwoordigd op de IAGG congressen. Dit jaar waren er
maar liefst 131 presentaties van Nederlandse onderzoekers.
Daarmee werd het aantal van 85 Nederlandse presentaties op het IAGG congres in Seoul in 2013 weer
overtroffen.
Ruud Kempen

IAGG 2025 in Amsterdam
De IAGG is feitelijk een associatie van 82 nationale
verenigingen op het terrein van de gerontologie en geriatrie uit
70 landen waaraan er dit jaar weer 2 zijn toegevoegd
(Azerbeidzjan en de Filipijnen) door de IAGG Council. De
Council bestaat uit de voorzitters van de nationale
verenigingen (waaronder dus ook NVG-KNOWS) en besluit
onder meer via hoofdelijke stemming waar en door welke
vereniging het congres mag worden georganiseerd. Hierbij
wordt 8 jaar vooruit gepland. Bijzonder dit jaar was dat NVGKNOWS naast de verenigingen uit Italië (Venetië) en Spanje (Madrid) ook een voorstel had ingediend
om het congres in 2025 in Amsterdam te mogen organiseren. NVG-KNOWS heeft hiervoor
samenwerking gezocht met de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG), de
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Nederlandse Vereniging voor Verouderingsonderzoek (DuSRA), de V&VN Gerontologie & Geriatrie
en de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie (NVFG). Ons voorstel is
gehonoreerd! Dit betekent dus dat het 23ste wereldcongres in 2025 voor het eerst in Nederland in de
RAI in Amsterdam wordt gehouden! Tevens zal het bureau van de IAGG van 2025 tot 2029 in
Nederland worden gevestigd en zal Nederland ook de rol van het presidentschap van de IAGG voor
deze periode vervullen. Als NVG-KNOWS zijn we hier bijzonder trots op – het geeft een sterke
impuls aan de verdere ontwikkeling van de gerontologie en geriatrie in Nederland.
Ruud Kempen

IAGG Presidential Award voor Dorly Deeg
Tijdens het IAGG wereldcongres was één van de Nederlandse
hoogtepunten de uitreiking van de IAGG Presidential Award aan
professor Dorly Deeg. Zij is verbonden als hoogleraar aan de
afdeling Epidemiologie en Biostatistiek van het VUmc en
voormalig
wetenschappelijk
directeur
van
de Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA). De prijs
werd aan haar uitgereikt om haar te belonen voor haar jarenlange
inspanningen voor de gerontologie, onder andere in de Europese
regio. De uitreiking vond plaats tijdens de openingsceremonie van
het congres op 23 juli 2017. Dorly ontving de prijs uit handen van de vicevoorzitter van de
IAGG, professor Sung Jae Choi. Vanuit NVG-KNOWS, van harte gefeliciteerd Dorly!
Bianca Suanet

Impressies IAGG wereldcongres
Met meer dan 6000 deelnemers uit meer dan 75 landen,
mag de IAGG 2017 in San Francisco met recht een groot,
mondiaal evenement worden genoemd. Ook veel
Nederlandse gerontologen waren van de partij, waaronder
vier leden van het bestuur van NVG-KNOWS.
Een congres als het IAGG leent zich uitstekend voor
netwerken met anderen, het krijgen van een stand van zaken van het internationale onderzoek in de
gerontologie en het opdoen van nieuwe ideeën voor eigen onderzoek of innovatie.
Wat mij als Nederlander telkens opvalt bij grote gerontologie congressen is de aanwezigheid van
Nederlandse onderzoekers in aantal en in bijdrage. Nederlands onderzoek staat er goed op in de
wereld. De uitreiking van een Presidential Award aan prof. Dr. Dorly Deeg en de toekenning van het
IAGG 2025 aan het Nederlandse voorstel zijn daar de bewijzen van. Nederlands is, naast Engels, de
voertaal voor internationale gerontologiecongressen aan het worden.
Verder was het opvallend dat een aantal thema’s populair waren tijdens het afgelopen wereld congres.
Thema’s in opkomst zijn ‘age-friendly cities, communities en initiatives’, ‘frailty’ en ook
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‘eenzaamheid’. Deze onderwerpen zijn niet nieuw op het IAGG, maar ze krijgen wel steeds meer
aandacht.
Het IAGG 2017 was zoals altijd een mooie kans om te netwerken met internationale en Nederlandse
collega’s. Hopelijk is het IAGG 2021 in Buenos Aires, maar vooral ook het IAGG 2025 in Amsterdam
net zo’n groot succes.
Eric Schoenmakers

Inschrijving 14e Nationaal Gerontologiecongres
Op vrijdag 3 november 2017 vindt het 14e Nationaal
Gerontologiecongres plaats in Ede. Het thema is
“Vernieuwing in Veroudering”. Het congres wordt
georganiseerd door NVG-KNOWS en biedt leden en
niet-leden de kans om met elkaar in contact te komen en
kennis uit te wisselen. Het congres heeft 15 symposia en
2 workshops verdeeld over 3 rondes, wetenschappelijke posters over een breed aantal thema’s, en twee
interessante keynote lezingen verzorgd door professor Marieke Schuurmans en professor Thomas
Kirkwood (Prof. Dr. D.L. Knooklezing 2017).
We hopen u als lid van NVG-KNOWS te mogen begroeten; t/m 16 september geldt het gereduceerd
inschrijftarief. Klik hier voor meer informatie en de inschrijving.
Rixt Zijlstra

De uitvoering van dit Nieuwsbericht is verzorgd door het bestuur van NVG-KNOWS in samenwerking met
Roelen Secretary Services te Etten-Leur. U kunt uw bijdragen voor volgende berichtgevingen aan leden of
reacties sturen naar: nvg@solcon.nl
Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze website: www.gerontologie.nu
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