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Symposium ter gelegenheid van het afscheid
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Inleiding
In de toekomstige gezondheidszorg staat het functioneren van mensen centraal.
Gezond zijn betekent dat mensen zich aan kunnen passen aan de verstoring
veroorzaakt door een ziekte, veerkrachtig zijn, en optimaal functioneren. Van de
gezondheidszorg wordt verwacht dat deze hieraan een belangrijke bijdrage
levert: voor alle zorgverleners wordt het bevorderen en herstel van functioneren
een centrale doelstelling.
In het werk van prof. dr. Joost Dekker staat het bevorderen en herstel van
functioneren bij somatische aandoeningen centraal. Hij is als hoogleraar
verbonden aan de afdeling Psychiatrie en de afdeling Revalidatiegeneeskunde
van het VU medisch centrum. Eind 2016 zal hij afscheid nemen.
In het symposium ter gelegenheid van zijn afscheid presenteren aankomende
en gevestigde wetenschappers hun visie en resultaten. Zij gaan in op de meest
recente inzichten en bevindingen op het gebied van veerkracht, zelfmanagement, bewegen en de rol van zorgverleners bij het bevorderen en
herstel van functioneren. Diverse somatische aandoeningen komen hierbij aan
bod, met een speciaal accent op comorbiditeit en multimorbiditeit.
Aansluitend aan het symposium zal prof. dr. Joost Dekker zijn afscheidsrede
uitspreken in de Aula van de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Doelgroep
Psychologen (gz- en klinisch psychologen), psychiaters, fysiotherapeuten,
paramedici, revalidatieartsen, huisartsen, medisch specialisten, verpleegkundigen
en onderzoekers op het terrein van behavioral medicine/soma & psyche.

Sprekers en voorzitters
•	Drs. Sanne W. van Berg, projectcoördinator en promovenda, afdeling Medische
Psychologie, Radboudumc, Nijmegen
•	Dr. Annemarie M.J. Braamse, postdoctoraal onderzoeker/psycholoog in
opleiding tot GZ-psycholoog, afdeling Medische Psychologie, AMC, Amsterdam
•	Prof. dr. Odile A. van den Heuvel, hoogleraar Neuropsychiatrie, afdeling
Psychiatrie, VUmc, Amsterdam
•	Dr. Marike van der Leeden, senior onderzoeker, afdeling Revalidatiegeneeskunde VUmc en Reade, Amsterdam
•	Prof. dr. Judith B. Prins, hoogleraar Medisch psychologie, afdeling Medische
Psychologie, Radboudumc, Nijmegen
• Mariëtte de Rooij, MSc, onderzoeker en fysiotherapeut, Reade, Amsterdam
•	Prof. dr. Francois G. Schellevis, senior onderzoeker, NIVEL, Utrecht, en hoogleraar Huisartsgeneeskunde, afdeling Huisartsgeneeskunde en Oudergeneeskunde, VUmc, Amsterdam
•	Prof. dr. Marieke J. Schuurmans, hoogleraar Verplegingswetenschap UMC
Utrecht en lector Ouderenzorg, Hogeschool Utrecht, Utrecht
•	Prof. dr. Cindy Veenhof, hoogleraar Fysiotherapiewetenschap, afdeling
Revalidatie, Verplegingswetenschap en Sport, UMC Utrecht, Utrecht

PROGRAMMA
Dagvoorzitters: prof. dr. J. B. Prins, prof. dr. O. A. van den Heuvel
en dr. M. van der Leeden

09.15

Inloop

09.45 – 09.50

Opening

09.50 – 10.15	Veerkracht van patiënten met kanker, en wat te doen als de
veerkracht wankelt?

Dr. A. Braamse
10.20 – 10.45	‘En dan moet je het weer zelf doen’ - Online ondersteunen
van zelfmanagement na kanker

Drs. S. W. van den Berg
10.45 – 11.15
11.15 – 11.40

Pauze
Ziekenhuis in beweging voor betere fysieke zelfredzaamheid

Prof. dr. C. Veenhof
11.40 – 12.05	Parkinson: het samenspel van emotie en beweging			

Prof. dr. O. A. van den Heuvel
12.05 – 13.00

Lunch

13.00 – 13.25 	Multimorbiditeit vanuit het perspectief van de huisarts		

Prof. dr. F. Schellevis, Utrecht
13.25 – 13.50	Verpleegkundig zorg en dagelijks functioneren van ouderen
in het perspectief van multimorbiditeit			

Prof. dr. M. Schuurmans
13.50 – 14.15	Comorbiditeit en oefentherapie: een strategie voor het
optimaliseren van de behandeling

M. de Rooij, MSc
14.15
15.45 – 16.45

Vertrek naar de Vrije Universiteit
Chronische ziekte: emotie, motivatie en gedrag

Prof. dr. J. Dekker
Aansluitend receptie

Algemene informatie
Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd bij de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen
(VRA), Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF),
Federatie van Gezondheidspsychologen en Psychotherapeuten (FGzP), Stiching
Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici (StADAP),
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVVP), Accreditatie Bureau Cluster 1
(Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk
gehandicapten) (ABC1) en Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland
(V&VN).

Locatie
Het symposium vindt plaats in de Rode Hoed, Keizersgracht 102,
1015 CV Amsterdam.
De afscheidsrede vindt plaats in de Aula van de Vrije Universiteit, de Boelelaan
1105, 1081 HV Amsterdam.
Het openbaar vervoer biedt goede mogelijkheden om deze locaties te bereiken
en ook om van de Rode Hoed naar de Vrije Universiteit te gaan.
Voor routebeschrijving en parkeergelegenheden zie: www.rodehoed.nl/nl/
en www.vumc.nl/afdelingen/over-vumc/route-contact/203683/

Inschrijven
Deelname aan het symposium EIGEN REGIE EN VEERKRACHT is kosteloos.
Wel dient u zich in te schrijven. Dit doet u via www.vumc.nl/afscheidjoostdekker,
waar u zich online kunt inschrijven.
Indien u uiteindelijk toch verhinderd bent, verzoeken wij u vriendelijk een e-mail
te sturen aan h.karssen@vumc.nl of mevrouw H. Karssen dit telefonisch te laten
weten: 020 444 1 331.

Organisatie
Afdeling Psychiatrie, VUmc
Afdeling Revalidatiegeneeskunde, VUmc
Afdeling Onderzoek & Innovatie, GGZ InGeest
In samenwerking met Nederlandse Behavioral Medicine Federatie

Inlichtingen en contact
Mevrouw H. Karssen, afdeling Revalidatiegeneeskunde VU medisch centrum
Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam
Telefoon: 020 444 1331
e-mail: h.karssen@vumc.nl
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