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Van 4- 7 oktober 2010 is Rotterdam het middelpunt van de ouderenzorg tijdens het 
congres Ouderen: de toekomst van de zorg. Verpleegkundigen uit heel Europa maar 
ook uit landen als Canada, Australië, USA, uit alle velden van de zorg delen hun 
onderzoeksresultaten en best practices.  Innovaties en nieuwe ideeën over de organisatie 
van de zorg zullen specifiek aandacht krijgen.  
 
Thema’s zijn o.a.: *Ouderenzorg in 2025, *Maatschappelijke participatie van ouderen 
*Patiëntveiligheid, *Nieuwe ontwikkelingen in de zorg bij dementie, *Toekomstige 
arbeidsmarkt van verpleegkundigen,* Technologie en zorg, *Attitudes over ouderen, 
* Palliatieve zorg, * Mantelzorg, *Ethiek en ouderen, *Management en Leiderschap, 
*Onderwijs en ouderenzorg. 
 
Verpleegkundigen staan voor enorme uitdagingen de komende decennia. Een groeiende 
populatie van ouderen zal een beroep doen op zorg. Ons huidige gezondheidssysteem is 
daar niet op voorbereid. Ook verpleegkundigen en verzorgenden zullen zich daar op 
moeten prepareren. Immers de specifieke vragen van ouderen vormen een uitdaging met 
name voor deze beroepsgroep.  
 
In het congres zijn opgenomen het 14e Researchcongres van de Workgroup European 
Nurse Researchers en het Vlaams Nederlands Wetenschappelijk Congres. Met meer dan 
400 presentaties.  
 
Keynote sprekers o.a: 
Prof dr. Ingall Rahm Hallberg (Zweden) Toekomst van de zorg 
Prof dr. Jan Hamers (Nederland) Verpleegkundigen maken het verschil 
Prof dr. Koen Milisen (België) Valpreventie 
Drs. Theo van Uum (Nederland) Toekomst van de arbeidsmarkt 
Prof dr. Brendan Mc Cormack (Noord Ierland) Verpleegkundig Onderwijs en ouderenzorg  
Carol Raphael MPA, (USA) Zorg thuis en de autonomie van ouderen 
Prof dr. Elisabeth Capezutti (USA) Zorg aan ouderen in het ziekenhuis 
Prof dr. Eric Scherder (Nederland) Bewegen en dementie 
Prof dr. Rudi Westendorp (Nederland) Langlevendheid 
Dr. Mireille Kingma (Zwitserland) Migratie van verpleegkundigen 
Prof dr. Anthea Tinker (Verenigd Koninkrijk) Technologie en zorg 
Dr. Grete Cummings, (Canada) Verpleegkundig leiderschap 

Plaats, datum en duur 
De Doelen te Rotterdam van 4-7 oktober 2010   
www.rotterdam2010.eu  
 
Organisatie: European Nursing Congress Foundation in samenwerking met: 

• Workgroup European Nurse Researchers 
• International Association of Gerontology and Geriatrics 
• European Federation of Nurses Associations 
• Rho Chi Chapter of the Honor Society Sigma Theta Tau International  
• European Forum for Primary Care European Nurse Directors Association 
• European Academy of Nursing Science 
• European Association of Homes and Services for the Ageing 
• European Academy for Care of Older Persons 
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