Landelijk Symposium
Cognitieve Revalidatie
Donderdag 12 maart 2015
Eenhoorn Amersfoort

Achtergrond:
Barchman Wuytierslaan 2
De afgelopen 4 jaar is een
3818 LH Amersfoort
landelijk team van onderzoekers actief
geweest met diverse onderzoeksprojecten op het gebied van
de cognitieve revalidatie voor patiënten met niet aangeboren hersenletsel zoals CVA, traumatisch hersenletsel en
Parkinson. Het onderzoek is financieel ondersteund middels het programma ‘Hersenen en Cognitie: Maatschappelijke innovatie’ van NWO. Nu de resultaten van de onderzoeksprojecten bekend zijn, willen de onderzoekers deze
graag met collega’s in de klinische praktijk en de wetenschap delen.
Doelstellingen: In het onderzoeksprogramma stonden de volgende twee thema’s centraal: effectiviteit van cognitieve revalidatie programma’s bij nieuwe doelgroepen patiënten en identificatie van factoren die van invloed zijn
op het succes van de revalidatie na hersenletsel. Tijdens het symposium worden de onderzoeksresultaten gepresenteerd. Tevens kunnen de deelnemers in praktische workshops kennis maken met de neuropsychologische behandelprotocollen en klinische instrumenten ter uitbreiding van het neuropsychologisch onderzoek die uit de verschillende
onderzoeksprojecten zijn voortgekomen.
Doelgroep: Het symposium is primair gericht op (neuro)psychologen werkzaam met patiënten met hersenletsel in
multidisciplinaire behandelteams. Daarnaast is het symposium ook interessant voor andere leden van het behandelteam zoals revalidatiearts, psychiater of specialist ouderengeneeskunde.
Aanmelden en betalen:
Het inschrijfgeld voor dit symposium bedraagt €150,-.
U kunt zich aanmelden door hier te klikken. Gelieve aan te melden en te betalen vóór 12 februari 2015.
Na inschrijving ontvangt u per e-mail bevestiging van uw aanmelding en verdere informatie over de betaling. Uw
inschrijving is pas definitief nadat wij uw betaling van het inschrijfgeld ontvangen hebben. U dient er rekening mee
te houden dat er beperkte inschrijfmogelijkheden zijn. Inschrijving geschiedt op basis van volgorde van betaling.
Betaling op de dag zelf is niet mogelijk.
U kunt tot 25 februari 2015 kosteloos annuleren. Bij annulering na 25 februari kunnen wij geen restitutie verlenen
en blijft u het volledige inschrijfgeld verschuldigd. U kunt zich dan wel laten vervangen door een collega. U dient
dan de persoonsgegevens van uw plaatsvervanger voorafgaand aan het symposium aan ons door te geven.
Accreditatie:
Er wordt accreditatie aangevraagd voor Klinisch (Neuro) Psychologen.
Contact:
Voor vragen over aanmelden kunt u contact opnemen met Danielle Moens: d.moens@maastrichtuniversity.nl
Voor inhoudelijke vragen over het symposium kunt u contact opnemen met Ieke Winkens: i.winkens@maastrichtuniversity.nl

Programma
Het symposium kent een plenair ochtendgedeelte waarin de projectleiders van de verschillende onderzoeksprojecten
de projecten introduceren en de belangrijkste onderzoeksresultaten presenteren.
Na het plenaire gedeelte kunnen de deelnemers in praktische workshops kennis maken met de neuropsychologische
behandelprotocollen en klinische instrumenten die uit de verschillende onderzoeksprojecten zijn voortgekomen. De
workshops worden in 3 rondes aangeboden zodat bezoekers van het symposium aan zoveel mogelijk workshops van
hun keuze kunnen deelnemen.

09.30
10.00
10.15
10.35
Marieke Visser
“PST: de oplossing voor
problemen na CVA?”

10.45
11.00

Thialda Vlagsma
“Parkinson laat zich niet
plannen, maar het helpt wel!”

11.20
11.50
12.10
12.30
13.30

Marion Westerhof – Evers
“Sociaal gedrag na
hersenletsel:
zien, begrijpen &
reageren”

Dirk Bertens
“De behandeling van planningsstoornissen na hersenletsel
mag niet meer fout gaan”

14.20
14.50
15.40
16.10
17.00

Registratie en ontvangst
Opening door voorzitter prof. dr. Caroline van Heugten
Effectiviteit van Problem Solving Therapy na CVA | dr. Majanka Heijenbrok
T-ScEmo: behandeling voor stoornissen in de sociale cognitie en
emotieregulatie | dr Joke Spikman
Cognitieve behandeling voor dysexecutief functioneren bij de ziekte van
Parkinson | dr. Joke Spikman
Executieve problemen en foutenregistratie: implicaties voor het herleren van
dagelijkse executive vaardigheden | prof. dr. Luciano Fasotti
Pauze
Revalideren en leren, het is hard werken | prof. dr. Anne Visser-Meily
Te veel of te weinig gedrag, en dan? De ABC-methode toegepast bij
neuropsychiatrische patienten | prof. dr. Caroline van Heugten
Sluiting ochtend en lunchpauze
Workshop ronde 1:
1. Problem Solving Therapy na CVA: hoe werkt het? Marieke Visser
2. Cognitieve behandeling voor dysexecutief functioneren bij de ziekte van
Parkinson. Thialda Vlagsma
3. T-ScEmo: behandeling voor stoornissen in de sociale cognitie en
emotieregulatie. Marion Westerhof-Evers en Annemarie Visser
4. Fouten in de strategie? Foutloos leren bij Goal Management Training voor
Hersenletselpatiënten. Dirk Bertens
5. Het meten van leerpotententieel met de dynamische Wisconsin Card
Sorting Test: afname, scoring en interpretatie. Hileen Boosman
6. Inzichten in ziekte-inzicht: meten en behandelen. Sanne Smeets
7. O
 mgaan met probleemgedrag bij hersenletselpatiënten, een ABC-tje.
dr. Ieke Winkens
Pauze
Workshop ronde 2 (idem als workshopronde 1)
Pauze
Workshop ronde 3 (idem als workshopronde 1)
Einde
Hileen Boosman
“Patienten met een vergelijkbaar
cognitief niveau kunnen in
grote mate verschillen in hun
leerpotentïeel”

Sanne Smeets
“Sinds mijn hersenletsel
is mijn vrouw veranderd”

Ieke Winkens
“Probleemgedrag van een
patient is vaak een direct gevolg
van ‘probleemgedrag’ van de
behandelaar”

