Congres Revalideren is maatwerk!
21 juni 2019

(Aan)passen en meten! Revalideren is maatwerk!
De maatschappij verandert in een snel tempo. Voortdurend vraagt dit van mensen om aanpassing
aan nieuwe ontwikkelingen. Revalidatiezorg wordt steeds complexer en meer specialistisch.
Revalidanten hebben in alle complexiteit te maken met aanpassing aan een veranderde situatie
in gezondheid en zijn zelf leidend in hun behandeling. Hoe kunnen wij als Revalidatiepsychologen
vanuit onze expertise inspelen op actuele ontwikkelingen in de revalidatie en zo goed mogelijk
aansluiten bij de wensen en mogelijkheden van revalidanten?

Organisatie:
Sectie Revalidatie NIP
Locatie
Locatie Beatrixoord, Dilgtweg 5, 9751 ND Haren

Aanmelden of meer informatie
Interesse? Meld u aan of lees eerst meer over de
sprekers en het programma op psynip.nl/agenda

Kosten
Congres inclusief lunch + borrel:
€ 105,- (NIP leden)
€ 205,- (niet-lid) / € 50,- (student)
Congres inclusief lunch + borrel + diner:
€ 132,- (NIP leden) / € 232,- (niet-lid)

Programma
09:15 Inloop en registratie
09:45	Marsh Königs PhD, wetenschappelijk
directeur Daan Theeuwes Centrum voor
Intensieve Neurorevalidatie, Traumatisch
hersenletsel: impact op hersenstructuur,
cognitie en gedrag
10.45	Graciela Rovner PhD, Pain specialist ACBS
Fellow, President of the Swedish Chapter:
ACTiveRehab: the therapeutic processes of
Acceptance and Commitment Therapeutic
as Lifestyle Modulators of Neuroplasticity
and Behavioral Flexibility
11:45	Film van ervaringsdeskundige die regie over
haar leven terugvond na een dwarslaesie (in
combinatie met haar kunst-expositie)
12:00	Lunch: Buffet/broodjes

Rondleiding:
een inkijkje in ons (in 2017 verbouwde) UMCGCentrum voor Revalidatie en de nieuwste
(technologische) ontwikkelingen binnen het revalidatiecentrum. Demonstraties van het Exoskelet, de
Grail en het Inspanningslab

13:30 Eerste ronde workshops
1. 	Inge Vuijck, zorginnovator Rehab Academie: Het
leerproces is leidend
2. 	Frank Paemeleire, neurologopedist en Hilde Aarts,
logopedist: NAH fotogroep
3. 	Heleen Kuiper en Christel van Leeuwen, GZ-psychologen: Onderzoek psychologische screening
bij dwarslaesie
4. 	Hinke Boomsma, orthopedagoog generalist en
psycholoog en Mijke Lijster, GZ-psycholoog en
cognitief gedragstherapeut: behandelen van
kinderen met DCD
5. 	Dr. Graciela Rovner, pain specialist ACBS Fellow,
President of the Swedish Chapter: ACTiveRehab’s
assessment model: the ACTiveAssessment – How
to apply the therapeutic processes of Acceptance
and Commitment Therapy (ACT) to understand
our patients’ differential responsiveness and
needs to rehab (independently of diagnosis)

14:30 Pauze
14:45 Tweede ronde: workshops
1. 	Barry Assen, zelfstandig sportpsycholoog en
docent: Mentale factoren in de revalidatie; wat
kunnen we leren van de (top)sport?
2. 	Marjon Westerhof, neuropsycholoog UMCG-CVR:
Stoornissen in de sociale cognitie: behandelen is
zinvol
3. 	Maaike Ferwerda PhD, GZ-psycholoog neuro
revalidatie en arbeid UMCG-CVR: E-health
4. 	Heleen Stelwagen, GZ-psycholoog KR Revalidatie
Friesland: SOLK Specialist
5. 	Louis Zantema, GZ-psycholoog Medisch Centrum Leeuwarden en co-founder Relie VR/ondernemer: Van psychotherapie naar virtual reality
game, de weg van RelieVR

16:00 Centrale afsluiting
	Karin Gehring: Neuropsycholoog en onder
zoeker Elisabeth TweeSteden ziekenhuis
en Tilburg Universiteit: wetenschappelijke
ontwikkelingen op het gebied van revalidatie bij patiënten met een hersentumor
16:50 Afsluiting Dagvoorzitter
17:00 Borrel
18:00 Diner (separaat aanmelden)

