Programma ~ donderdag 14 maart 2019
Het programma bestaat uit een mix van lezingen en workshops waarbij u veel informatie
over de zorg, opvang en begeleiding van mensen met hersenletsel krijgt. Het EHL en haar
partners presenteren aan u de nieuwste onderzoeksbevindingen en zorginitiatieven in de
regio Limburg.

Het Expertisecentrum Hersenletsel Limburg (EHL) nodigt
u van harte uit voor het symposium op
donderdag 14 maart 2019
12.30—18.30, Oranjerie te Roermond.

12.30-13.00
13.00-13.15

Ontvangst, registratie, infomarkt, koffie en thee
Ontwikkelingen EHL

13.15-14.00

Gezonde en verstoorde slaap in relatie tot hersenaandoeningen

14.00-14.30

Pitches door medewerkers van het EHL

Prof. dr. Caroline van Heugten
Prof. dr.Ysbrand van der Werf

Voorzitter Prof. dr. Rudolf Ponds
Hoe vind ik de juiste zorg?

Prof. dr. Caroline van Heugten
Is toch niet mijn probleem? Onderzoek naar interventie “HERken jezelf’
bij beperkt ziekte-inzicht

Anneke Terneuzen, MSc

Wat is het EHL?
Een samenwerkingsverband tussen de
Universiteit Maastricht, het Maastricht
Universitair Medisch Centrum en
zorgaanbieders in de regio en de lokale
patiëntenorganisaties. Het doel is om de
kwaliteit van leven van mensen met
hersenletsel en hun omgeving te bevorderen
door het verkrijgen, toepassen en verspreiden
van kennis.
Meer info? www.hersenletsellimburg.nl

‘Ik ben dat moe zijn zo moe’: verbanden tussen vermoeidheid en
dagelijkse activiteiten na hersenletsel

Locatie

Dr. Bert Lenaert

De Oranjerie
Kloosterwandplein 12-16
Roermond.

To ACT or not to ACT. Acceptance and Commitment Therapy voor
mensen met hersenletsel

Johanne Rauwenhoff, MSc

Poli Hersenletsel in het ziekenhuis: kort en krachtig!

Prof. dr. Rudolf Ponds

Vragen/opmerkingen?
ehl@maastrichtuniversity.nl

14.30-15.00
15.00-15.50
16.00-16.50
16.50-17.30
17.30-18.30

Pauze, infomarkt, koffie/thee/fris
Workshops ronde 1
Workshops ronde 2
Infomarkt, fris en hapjes
Publiekslezing ‘Vitale hersenen’, Prof. dr. Erik Scherder

Workshops ronde 1 en ronde 2

Professionals betrokken bij de zorg voor mensen met hersenletsel.

The Oliver Zangwill Centre neuropsychological
rehabilitation approach: a face-to-face dialogue with a
former patient of the Oliver Zangwill Centre in Ely, UK (Let

Aanmelden en kosten

Hersenletsel heb je niet alleen: in gesprek met
ervaringsdeskundige mantelzorgers

Doelgroep

U kunt zich aanmelden via www.aanmelder.nl/ehl
De kosten zijn €75. U kunt dit via IDEAL of overschrijving betalen.
Het aantal plaatsen is beperkt. U kunt zich tot uiterlijk 6 maart
aanmelden. Bij annulering na 20 februari kunnen wij geen restitutie
verlenen. Vervanging van deelnemer is altijd mogelijk.

George Hunt
Prof. dr. Rudolf Ponds

op: Engelstalig)
Yvonne van Rooij, Lilian Frusch, Harrie
Huntjens en Dr. Yvonne Winants

Mag ik ook meedoen? Participatie van kinderen en jongeren Christine Resch, MSc
met hersenletsel van verschillende kanten belicht
Irene Renaud, MSc
HERken jezelf: wat te doen als mijn patiënt geen ziekteinzicht heeft?

Anne-Claire Schrijnemaekers
Math Leinders

Let’s talk about sex: bespreekbaar maken en in kaart
brengen van seksuele problemen na hersenletsel

Dr. Dymphie in de Braek

