INSCHRIJFKAART

Met inbreng van deze organisaties
verbeteren wij samen de zorg

voor multidisciplinaire teams
en hun ketenpartners
Inlichtingen

Sue McClelland, e-mail: s.mcclelland@umcutrecht.nl

Handtekening rekeninghouder:

Datum: ___________________________Plaats: __________________________________

te:_______________________________________________________________________

tnv: _____________________________________________________________________

Bank/girorekeningnummer: ___________________________________________________

van 60 euro af te schrijven van:

De administratie van het UMC Utrecht wordt hierbij gemachtigd om éénmalig de bijdrage

BIG nummer (voor artsen): ___________________________________________________

te gaan met de inschrijvingsvoorwaarden.

die op 19 september 2009 wordt gehouden in het UMC te Utrecht en verklaart akkoord

schrijft zich in voor de 3e WCN lustrumdag ‘Leren van vaardigheden na een beroerte’

Instelling: _________________________________________________________________

Functie: _________________________Tel.: _____________________________________

Postcode, woonplaats: _______________________________________________________

Adres: ___________________________________________________________________

Titel: ____________________E-mail: ___________________________________________

Naam, voorletters: _____________________________________________________ m/v

(aub onderstaande invullen met blokletters en insturen vóór 18 augustus 2009)

Accreditatie wordt aangevraagd voor revalidatieartsen, verpleeghuisartsen, ergotherapeuten
en fysiotherapeuten.

LEREN VAN
VAARDIGHEDEN
Accreditatie

3e WCN Lustrum Themadag
Lotta de Boer, revalidatiearts, RC De Trappenberg, Huizen
Bertjo Renzenbrink, revalidatiearts/ vicevoorzitter WCN, RC Het Roessingh, Enschede
Theo Semeijn, revalidatiearts, penningmeester WCN, RC ViaReva, Apeldoorn
Dr. Anne Visser-Meily, revalidatiearts, voorzitter WCN, UMC Utrecht
Daniëlle de Wit, revalidatiearts, RC Rijndam, Rotterdam

NA EEN BEROERTE
Kennisnetwerk CVA Nederland

Zaterdag 19 september 2009
Voorbereidingscommissie

De deelname bedraagt € 60,= p.p. Helaas is het bij annulering niet mogelijk uw geld terug te krijgen,
uiteraard kunt u wel een vervanger sturen. Gelieve dit te melden bij het congressecretariaat.

Aanmelden
U kunt zich inschrijven door bijgevoegde inschrijfkaart te retourneren. Op deze inschrijfkaart dient u
duidelijk de eenmalige machtiging volledig in te vullen. Het maximum aantal deelnemers is 470. Zodra dit
aantal wordt overschreden krijgt u bericht hierover. De inschrijving sluit op 18 augustus 2009.

plakken

hier

Luciano Fasotti
Jane Burridge
Jurgen Broeren
Gert Kwakkel
Jacqueline Outermans
Sander Geurts

Sprekers
Dr. Jurgen Broeren, Occupational Therapist, Institute of Neuroscience and Physiology – Section of Clinical Neuroscience
and Rehabilitation University of Gothenburg, Sweden
Prof. dr. Jane H. Burridge, Restorative Neuroscience, University of Southampton , England
Prof. dr. Luciano Fasotti, Hoogleraar Neuropsychologie, Radboud Universiteit Nijmegen
Prof. dr. Sander Geurts, Hoogleraar Revalidatiegeneeskunde, Radboud Universiteit Nijmegen
Dr. Caroline van Heugten,  Psychiatrie en Neuropsychologie, Universiteit Maastricht
Prof. dr. Gert Kwakkel, Hoogleraar Neurorevalidatie, Vrije Universiteit Amsterdam
Drs. Jacqueline Outermans, onderzoeker/docent, Hogeschool Utrecht
Dr. Marieke Schuurmans, Lector Ouderenzorg Verplegingswetenschap, Universiteit Utrecht

3508 GA Utrecht

Kosten en annuleringsvoorwaarden

Anne Visser
Marieke Schuurmans
Caroline van Heugten

Postbus 85500

Voor WCN leden, hun multidisciplinaire teams en hun ketenpartners met hun multidisciplinaire teams
inclusief de eerste lijn, revalidatieartsen, neurologen, verpleeghuisartsen, paramedici, verpleegkundigen,
thuiszorgmedewerkers en onderzoekers op gebied van CVA.

Ontvangst met koffie en thee
Opening en welkomstwoord								
Multimorbiditeit en herstel na beroerte 					
Cognitieve revalidatie via de tom tom 						
PAUZE
Plasticiteit van het brein en cognitie 						
Recovery of arm and hand function: the science behind the treatment		
LUNCH
Haptic virtual rehabilitation in stroke transferring research into clinical practice
Vroegtijdige functionele prognose na een beroerte 				
PAUZE
Fysieke fitheid na CVA voor motoriek en cognitie					
Valproblematiek na CVA: pathofysiologie en preventie				
Afsluiting

T.a.v. Mevrouw S. McClelland

Voor wie is deze lustrum/ themadag bestemd

09.30u
10.00u
10.10u
10.40u
11.10u
11.30u
12.00u
12.45u
13.45u
14.30u
15.00u
15.20u
15.50u
16.20u

Afdeling Revalidatie & Sportgeneeskunde, F00.810

De WCN themadag vindt plaats op zaterdag 19 september 2009 in de blauwe collegezaal van het Universitair
Medisch Centrum (locatie AZU) te Utrecht.

Blauwe collegezaal

Universitair Medisch Centrum Utrecht

Datum en locatie

PROGRAMMA

postzegel

De werkgroep CVA Nederland organiseert voor de 15e keer de jaarlijkse themadag voor haar multidisciplinaire behandelteams en hun ketenpartners met dit jaar als thema: ‘Leren van vaardigheden na
een beroerte’. Tijdens dit symposium wordt ‘leren’ vanuit een motorisch en cognitief perspectief belicht.
Het gebruik van nieuwe technologie zoals electrostimulatie, virtual reality en ict passeren de revue en
onderzoeksresulaten worden getoond. We zijn er erg trots op dat we vooraanstaande onderzoekers op het
gebied van CVA, uit verschillende disciplines, bereid hebben gevonden hun kennis met ons te delen.

