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SOOL viert een geslaagd 25-jarig jubileum in Antwerpen 

Dit jaar bestaat de opleiding Specialisme Ouderengeneeskunde van het LUMC 25 jaar! Ter 

gelegenheid van dit heugelijke feit werden alle AIOS, opleiders en medewerkers vrijdag 7 en 

zaterdag 8 oktober uitgenodigd in Antwerpen om te ‘gluren bij de buren’. 

Op vrijdag 7 oktober begon het jubileumprogramma met een 

feestelijke lunch in het ASTAY hotel, waarna onze Zuiderburen de 

deelnemers een uitgebreide inkijk hebben gegeven in de 

Belgische verpleeghuizen. Er zijn totaal 7 verschillende huizen 

bezocht in Antwerpen en omgeving. Erg interessant om te zien 

waar de Belgische ouderenzorg verschilt van die van ons als 

‘Noorderburen’. In België blijft de huisarts, ook na opname in 

een zorginstelling, verantwoordelijk voor haar/zijn patiënt. Het 

specialisme ouderengeneeskunde, zoals wij in Nederland 

kennen, is in België onbekend. Wel is er aan elk 

woonzorgcentrum een zogenaamde CRA (consulterende en 

raadgevend (huis)arts) verbonden. 

Na het bezoek van de verpleeghuizen begon het sociale 

programma met stadwandelingen door Antwerpen. Daarbij was 

keuze voor een wandeling waarbij aan de innerlijke mens werd 

gedacht in de vorm van een chocolade- bier- of hapjeswandeling. 

Voor de geestelijke voeding was er keuze voor een Joodse 

wandeling.  

Foto 1. Kijken bij het kerkje tijdens het  
bezoek bij huize Mayerhof in Mortsel. 

’s Avonds werd het vrijdagprogramma afgesloten met een, deels door de SBOH gesponsord, 

uitgebreid feestelijk diner in de fraaie Universiteitsclub van Antwerpen.  

 

Foto 2. Diner in de Universiteitsclub van Antwerpen. 
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Op zaterdag 8 oktober kwamen zo’n 200 Belgische en Nederlandse genodigden samen in het 

indrukwekkende Provinciehuis Antwerpen voor het symposium ‘Gluren bij de buren: de ouderenzorg 

in België en Nederland vergeleken’. Dit symposium is tot stand gekomen in samenwerking met de 

huisartsenopleidingen van Antwerpen en Leuven en de Belgische Domus Medica.  

 

Foto 3. Prof. Dr. Cathy Berx, Gouverneur van Antwerpen, opent symposium 'Gluren bij de buren: de ouderenzorg in België 
en Nederland vergeleken'. 

Prof. Dr. Cathy Berx, Gouverneur van Antwerpen, opende het symposium. Daarna werden er kennis 

en ervaringen gedeeld over verschillende thema’s in de ouderenzorg. Met dit symposium wilden wij 

ook een aanzet geven voor verdere samenwerking tussen Antwerpen en Leiden op het gebied van 

scholing in de ouderengeneeskunde. Er kwamen Belgische en Nederlandse sprekers aan het woord 

om de ouderenzorg van beide landen uiteen te zetten, waarna er ruimte was voor een 

paneldiscussie. Complexere zorginhoudelijke problematiek in de thuissituatie, interprofessioneel 

samenwerken, het inzetten van technologie, valpreventie en opleiden in de ouderenzorg waren 

enkele thema’s die aan bod kwamen.  

 

Foto 4. Prof. Dr. Roy Remmen, hoofd van de huisartsenopleiding Antwerpen presenteerde zijn observaties als grensdokter. 
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Tijdens de paneldiscussies zorgde de interlandelijke vergelijking voor een leuke dynamiek met een 

humoristisch randje. De discussie laaide soms flink op, maar de kern bleek dat we niet zoveel van 

elkaar verschillen als op het eerste gezicht lijkt. Beide landen verschillen inderdaad in hoe de zorg 

georganiseerd is en wordt bekostigd, maar kennen daardoor wel eenzelfde soort uitdagingen. In 

zowel Nederland als België neemt de complexiteit om de ouderenzorg te organiseren toe en daarbij 

is de zorginhoudelijke problematiek veelal gelijk. Vergrijzing is in beide landen een groot thema en 

net als bij ons, kampen onze Zuiderburen ook met tekorten in de zorg. Dus of je nu naar België of 

naar Nederland kijkt, het opleiden van bekwame artsen in de ouderenzorg is harder nodig dan ooit! 

Het symposium en jubileumprogramma werden afgesloten met een feestelijk aangeklede borrel. 

We kijken terug op een mooi en geslaagd 25-jarig jubileum, waarbij gezellig samenzijn, elkaar 

ontmoeten en het uitwisselen van kennis en ideeën voor verdere samenwerking centraal stonden. 

Met veel dank aan onze Belgische collega’s voor het hartelijke ontvangst in het prachtige 

Antwerpen!   

 

Dianne Bremmer, beleidsmedewerker SOOL  

Oktober 2022 

 

Zie ook volgende pagina’s voor meer mooie foto’s 

 

 

 

Foto 5. Het imposante Provinciehuis in Antwerpen waar het symposium plaatsvond. 
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Foto 6. drs. Yvonne Martens, prof. dr. Jacobijn Gussekloo en prof. dr. Jan de Lepeleire tijdens de paneldiscussie. 

 

 

Foto 7. Tijdens de paneldiscussie was ruimte voor het stellen van vragen. 
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Foto 8. Papieren vliegtuigjes met ideeën van het publiek over de toekomst van het opleiden in de ouderenzorg. 

 

 

Foto 9. Ter afsluiting van het symposium was er een feestelijke borrel in het Provinciehuis van Antwerpen. 

 

 

 


