Programma ~ donderdag 19 maart 2020
Het programma bestaat uit een mix van lezingen en workshops waarbij u veel informatie
over de zorg voor en begeleiding van mensen met hersenletsel krijgt. Het EHL en haar
partners presenteren u de nieuwste onderzoeksbevindingen en zorginitiatieven in de regio
Limburg.
13.00-13.30
13.30-14.00

Ontvangst, registratie en informatiemarkt
Opening en pitches
Denk jij wat ik denk?

Dr. Annemarie Stiekema

Meer inspanning dus meer vermoeid?

Jessica Bruijel, MSc

Het Expertisecentrum Hersenletsel Limburg (EHL) nodigt
u van harte uit voor het symposium op
donderdag 19 maart 2020
13.00—18.00, Oranjerie te Roermond.

Hoe causale netwerken ons kunnen helpen om de gevolgen van
hersenletsel beter te begrijpen

Brenda van den Broek, MSc

PTSS bij hersenletsel: behandelen met EMDR?

Ellen Janssen, MSc

Gewoon meedoen als je je hoofd stoot

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

Locatie
De Oranjerie
Kloosterwandplein 12-16
Roermond.

Vragen/opmerkingen?

14.00-14.45

Prof. dr. Caroline van Heugten

Lezing: Uitgebreidere bewaking van comateuze patiënten met ernstig
hersenletsel

Dr. Marcel Ariës
14.45-15.15
15.15-16.00
16.10-16.55
17.00-17.30

Pauze + informatiemarkt
Workshops ronde 1
Workshops ronde 2
Lezing: Over-prikkels en filters na NAH

17.30-18.00

Borrel

Wouter Lambrecht, MSc

Workshops ronde 1 en ronde 2

Eerst de geldigheid van gerapporteerde problemen
bepalen, dan pas (besluiten tot) revalideren? Hoe
validiteitstaken in te zetten binnen de revalidatiesetting.

Jeroen Roor, MSc

CVA: De angst voor herhaling

Prof. dr. Rudolf Ponds
Peter Smits, MSc

Aanmelden en kosten

Breinlijn 2020: wegwijs in hersenletselland

Michel Schoonenberg

U kunt zich aanmelden via www.aanmelder.nl/ehlsymposium2020
De kosten zijn €75, te betalen via IDEAL of overschrijving.
Het aantal plaatsen is beperkt. U kunt zich tot uiterlijk 11 maart
aanmelden. Bij annulering na 26 februari kunnen wij geen restitutie
verlenen. Vervanging van deelnemer is altijd mogelijk.

Closing the gap: sluiten psychologische uitkomstmaten
aan bij de belangrijkste resultaten van een
revalidatiebehandeling volgens de cliënt?

Anne-Fleur Domensino, MSc
Daan Verberne, MSc

Kun je inzicht behandelen dan?

Arno Prinsen, MSc

ehl@maastrichtuniversity.nl

Doelgroep
Professionals betrokken bij de zorg voor mensen met hersenletsel.

