Programma ~ donderdag 22 februari 2018
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.
12.30-13.00 Ontvangst met koffie en thee
13.00-13.15 Ontwikkelingen EHL

Prof. dr. Caroline van Heugten

Het Expertisecentrum Hersenletsel Limburg (EHL) nodigt
u van harte uit voor het symposium op
donderdag 22 februari 2018
12.30—17.30, Oranjerie te Roermond.

13.15-14.00 Niet-invasieve hersenstimulatie: een nieuw perspectief voor de
revalidatie van hersenletsel

Prof. dr. Alexander Sack
14.00-14.30 Pitches door medewerkers van het EHL

Voorzitter Prof. dr. Rudolf Ponds
In het diepe gegooid: zorgbehoeften in de chronische fase na hersenletsel

Dr. Annemarie Stiekema

Wat is het EHL?

Locatie

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

De Oranjerie
Kloosterwandplein 12-16
Roermond.

Het vreesvermijdingsmodel toegepast op licht traumatisch hersenletsel

Melloney Wijenberg, MSc
Predictoren voor sociale participatie na een beroerte

Daan Verberne, MSc
Hoezo hersenletsel? Niet in mijn praktijk: erkenning en herkenning van
gevolgen van hersenletsel in de huisartsenpraktijk

Prof. dr. Caroline van Heugten

Vragen/opmerkingen?
ehl@maastrichtuniversity.nl

Doelgroep
Iedereen die betrokken is bij de zorg van mensen met niet-aangeboren hersenletsel.

14.30-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00
17.00-17.30

Pauze
Workshops ronde 1
Workshops ronde 2
Borrel

Workshops ronde 1 en ronde 2
“Ik kan echt helemaal niets meer …”: Wat te doen als klachten
en prestaties uit de pas lopen met de ernst van het hersenletsel

Prof. dr. Rudolf Ponds

Meten in een nieuw jasje

Dr. Bert Lenaert
Fleur Domensino, MSc

Goed slapen? Dat regel je overdag!

Dr. Sven Stapert
Jessica Bruijel, MSc

Dwanghuilen. Het zal je maar overkomen.
Diagnostiek en psychologische behandeling

Dr. Eric van Balen

Hersenletsel krijg je niet alleen, begeleiding van naasten van
mensen met NAH

Myreen Moors, MSc
Jolein Manders, MSc

Niet Rennen Maar Plannen aan de keukentafel:
Cognitieve revalidatie via e-health

Annette Baars-Elsinga, MSc
Prof. dr. Caroline van Heugten

Aanmelden en kosten
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 14 februari
aanmelden. Bij annulering na 31 januari kunnen wij geen restitutie
verlenen. Vervanging van deelnemer is altijd mogelijk.

