Uitnodiging Brain Awareness Week symposium

Meedoen thuis,
op school, in werk
en vrije tijd
Participatie van kinderen en jongvolwassenen
met hersenletsel: wat zijn hun wensen en
behoeften? Sluit het aanbod in zorg en
onderwijs hierbij aan? Wat werkt?

Dinsdag
25 september 2018
9.30 uur - 16.00 uur

Het thema van dit symposium is “Meedoen” in het alledaagse
leven: waarom is dit zo belangrijk, wat zijn bepalende factoren voor
succesvolle participatie, welke verbeteringen zijn gewenst in zorg,
onderwijs en samenleving voor kinderen en jongvolwassenen met
hersenletsel, met name met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) of
cerebrale parese (CP)? Het programma biedt een ruim aanbod van
lezingen en workshops rondom deze onderwerpen.
Het symposium wordt afgetrapt door dr. Dana Anaby, McGill
University uit Montreal, die een actueel overzicht schetst vanuit
praktijk en onderzoek en een bewezen effectieve interventie
introduceert in Nederland. Aansprekende resultaten van onderzoek
en good practice worden vervolgens kort gepresenteerd en in de
middag tijdens interactieve workshops verdiept.
De Engelstalige workshop Pathways and Resources for
Engagement and Participation (PREP), is goed onderbouwd,
innovatief en direct bruikbaar. PREP is daarom zeer de moeite
waard voor paramedici, leerkrachten en studenten Fysio-,
Ergotherapie en Logopedie, Gezondheid, Sport en Sociaal Werk
en Educatie.

De Haagse Hogeschool

LOCATIE

De Haagse Hogeschool
Johanna Westerdijkplein 75
2521 EH Den Haag.
Goed bereikbaar met openbaar
vervoer, parkeergarage onder
Johanna Westerdijkplein
€ 4,50/uur of op Megastores € 1/uur.
Kijk hier voor de routebeschrijving.

DOELGROEP

Een uitgebreide versie van het programma met een beschrijving
van de workshops kunt u vinden op onze website.

Jongeren, jongvolwassenen,
ouders, professionals in de
zorg (revalidatie, acute zorg en
chronische zorg, 1e lijn), welzijn
en onderwijs en regionale
netwerken. Patiënten- en
belangenverenigingen. Studenten
en docenten van instellingen voor
MBO, HBO en WO.

PROGRAMMA

KOSTEN EN AANMELDEN

9.15 uur

Ontvangst

9.45-10.30 uur	Participation as means and outcome in pediatric rehabilitation
and the impact of environment, dr. Dana Anaby, McGill
University, Montreal
10.30-10.40 uur	“Meedoen?!”: multicenter onderzoek naar participatie en
gezinsimpact na niet-aangeboren hersenletsel (NAH) bij
kinderen en jongeren in de revalidatie, drs. Frederike van
Markus, Sophia Revalidatie
10.40-10.50 uur	“Brains Ahead!”: activiteiten en participatie bij kinderen en
jongeren met licht traumatisch hersenletsel in het eerste halfjaar
na Spoed Eisende Hulp bezoek, drs. Irene Renaud, Revant
10.50-11.00 uur	Uitkomstmaten participatie van kinderen en jongeren met NAH:
stand van zaken, drs. Christine Resch, Maastricht University
30 min pauze

€ 40 per deelnemer. Gratis voor
medewerkers van De Haagse
Hogeschool, Sophia Revalidatie,
Rijnlands Revalidatiecentrum en de
Hersenstichting en studenten.
Meldt u hier aan voor het
symposium en schrijf in voor de
workshops. Betaling bij inschrijving,
studenten geven bij inschrijving
studentnummer en opleiding aan.

VRAGEN?

Voor praktische vragen:
Ingrid van Reijsen (06) 89 990 495 of
i.vanreijsen@hhs.nl.
Voor inhoudelijke vragen:
Arend de Kloet, a.j.dekloet@hhs.nl.

Good Practice
11.30 uur 	Participatie en Inclusie: ervaringskennis delen en cross-over samenwerking, dr. Barbara Piškur, Zuyd Hogeschool.
11.45 uur
Breinstraat, prof. dr. Coen van Bennekom, Heliomare.
11.50 uur	Frequently Asked Questions over NAH, drs. Sandra te Winkel, Merem en drs. M. van der Wees, Libra.
11.50-12.45 uur	Carrousel met acht good practices
1. PREP, Pathways and Resources for Engagement and Participation, dr. Dana Anaby en dr. Barbara Piškur.
		 Evidence Based interventie, gericht op participatie.
2. Onderwijsprotocol 2.0, dr. Carla Hendriks, Heliomare; drs. Martine Kapitein, Brein Support.
		 Stroomschema’s, randvoorwaarden en adviezen.
3.	eRevalidatie en participatie, Klaasjan van Haastrecht, Sophia Revalidatie en drs.ir. Martijn van der Ent,
De Haagse Hogeschool.
		 Smart participeren.
4. Peerpower, dr. Ingrid Rentinck en Jan Allemekinders, De Hoogstraat.
		 Hoe en waarom vrienden betrekken bij revalidatieproces?
5.	Inclusieve hogeschool, dr. Aminita Cairo, lector De Haagse Hogeschool en drs. Wil IJzereef, HHs en lid
kenniskring Revalidatie.
		 Wat is nodig om studenten met hersenletsel de beste kansen te bieden in MBO/HBO/WO?
6. Werk en inkomen, Peter Brouwers en Ellen Weustink, Weustink& Partners.
		 Effectieve routes naar werk en inkomen.
7. Thuisondersteuning ouders bij jongeren met hersenletsel, drs. Jos Berends, ZoZijn.
		 Wat werkt en wat niet?
8. Bewegen en sport, dr. Monique Berger, De Haagse Hogeschool.
		 Beweegloket en Uniek Sporten.
12.45-13.45 uur

Lunchpauze met demo’s eRevalidatie door studenten Bewegingstechnologie/SmartLab en innovatiepartners.

13.45-14.45 uur

Workshops ronde 1
• How PREP works in daily practice (Engelstalig), dr. Dana Anaby en dr. Barbara Piškur.
•	NAH in de klas, dr. Carla Hendriks, drs. Martine Kapitein, drs. René Steinmann, St. Maartenskliniek, drs. S. de
Roos, Piramide.
• Empowerment jongeren/studenten: studeren met hersenletsel, dr. Aminita Cairo en drs. Wil IJzereef.
•	eRevalidatie: Kookhulp? Verkeerstraining? Leefstijlmonitoring? Ervaar mogelijkheden van eHealth en bespreek
je vragen en ideeën, Klaasjan van Haastrecht, Martijn van der Ent, studenten De Haagse Hogeschool.
• Thuis aan de slag, drs. Jos Berends.

14.45-15.45 uur

Workshops ronde 2
• How PREP works in daily practice (Engelstalig), dr. Dana Anaby en dr. Barbara Piškur.
• Peerpower, dr. Ingrid Rentinck, Jan Allemekinders.
•	eRevalidatie: kookhulp? Verkeerstraining? Leefstijlmonitoring? Ervaar mogelijkheden van eHealth en bespreek
je vragen en ideeën, Klaasjan van Haastrecht, Martijn van der Ent, studenten De Haagse Hogeschool.
•	Bewegen en sport: hoe vind ik aanbod in mijn regio? Hoe organiseer ik advisering en ondersteuning?
dr. Monique Berger, drs. Jora Wolfgram, De Haagse Hogeschool.
• Werk en inkomen, Peter Brouwers en Ellen Weustink.

16.00 uur

Borrel

Het lectoraat Revalidatie van De Haagse Hogeschool organiseert dit symposium met medewerking van:

