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Symposium Levensloopzorg

'Transitie in de zorg bij mensen met een verstandelijke beperking'
De continuïteit van zorg voor mensen met een verstandelijke beperking levenslang
waarborgen. Wie wil dat nou niet?
In het eerste ‘Symposium Levensloopzorg’ zullen we uitgebreid ingaan op de transitie in
de zorg bij mensen met een verstandelijke beperking. De focus zal in deze editie liggen op
de medische kant van de zorg.
Wie is de verantwoordelijke om deze continuïteit van zorg te gaan waarborgen? En wie
gaat de richtlijn voor levenslange zorg (0-100 jaar) ontwikkelen? Moeten we een
casemanager aanstellen? Kan het een zorgproduct van de zorgverzekeraar worden? Op
deze en vele andere vragen proberen we tijdens deze dag, samen met u als deelnemer in
de zaal, inzicht te krijgen en antwoorden te formuleren.
We doen dit aan de hand van verhalen uit de dagelijkse praktijk. Verhalen van
ervaringsdeskundigen en verhalen over actuele casuïstiek die plaatsvinden in de
spreekkamer. We sluiten de dag af met een interview over de zorgfinanciering en een
debat met vertegenwoordigers van verschillende beroepsgroepen.
Wij nodigen u uit om samen met ons ‘Levensloopzorg’ op de kaart te zetten.
Wij zien u graag op maandag 23 mei in de Basiliek in Veenendaal!
Mede namens de programmacommissie,
Judith Otten

09:30 Ontvangst met koffie en thee
10:00 Opening door de dagvoorzitter
Juliette Grimbergen
10:10 Verhaal uit de dagelijkse praktijk
Ervaringsdeskundige
10:20 De nieuwe Kwaliteitsstandaard Transitiezorg: lessen uit twintig jaar pionieren
AnneLoes van Staa
10:40 Kwetsbaarheid van zorgintensieve kinderen
Alistair Niemeijer
11:00 Pauze
Een dag op de poli…
11:30 Voeding én beweging: noodzakelijke combi tegen leefstijl gerelateerde problemen
Tim Pelle
11:50 Kinderen worden groot: we moeten het over seks hebben…
- begeleiding bij seksualiteit
Rianne van Dijken
12:10 Achteruitgang in functioneren in de transitieleeftijd: oorzaken en behandeling
Agnies van Eeghen
12:30 Vaccins wat moet je ermee?
Joanne Wildenbeest (online)
12:50 Wat kan de syndroomspecialist betekenen voor jongvolwassenen met een
verstandelijke beperking?
Laura de Graaff-Herder (online)
13:10 Plenair MDO
13:30 Pauze
14:30 Intermezzo
14:40 Leefstijlpoli plus
Mia Nijland
14:55 Wie gaat levensloopzorg betalen?
Interview met Mirjam Bikker, Jeroen Crasborn en Miriam ter Horst geleid
door Louis Bont
15:25 Verhaal uit de dagelijkse praktijk
Ervaringsdeskundige
15:35 Wie wordt de casemanager van de levensloopzorg?
Debat met Mirjam ter Horst, Joke Patist, Jan Peter Rake en
huisarts (genodigd) geleid door Louis Bont
16:20 Tot slot.....
16:30 Afsluiting

PROGRAMMACOMMISSIE,
VOORZITTER EN SPREKERS
Genodigd - Huisarts
Mr. M.H. Bikker - Tweede kamerlid VWS, Den Haag
Prof. dr. L.J. Bont - Kinderarts infectioloog, UMC/WKZ Utrecht
Dr. A.M.W. Coppus - Arts VG, Dichterbij Gennep en RadboudUMC Nijmegen
Drs. J. Crasborn - Adviseur langdurige zorg
Drs. R. van Dijken - Arts VG en seksuoloog, Assen
Dr. A.M. van Eeghen - Arts VG, ‘s Heerenloo en AUMC Amsterdam
Dr. L.C.G. de Graaff-Herder - Internist syndromen, ErasmusMC Rotterdam
J. Grimbergen - Dagvoorzitter, Kortenhoef
Drs. M. ter Horst - Arts VG, NoviCare en lid NVAVG
Drs. R.D. Lamberts - Directeur Stichting Down Syndroom, Meppel
Dr. A.R. Niemeijer - Universitair docent en onderzoeker zorgethiek en beleid, UvH Utrecht
Drs. M. Nijland - Orthopedagoog, Beleefstijl Salland
J.C. Patist, MANP - Verpleegkundig specialist poli interne, UMC Utrecht
Drs. T. Pelle - Post doc, epidemioloog en fysiotherapeut, Academische werkplaats, RadboudUMC
Nijmegen
Dr. J.P. Rake - Kinderarts - medisch directeur bij Amalia kinderziekenhuis, RadboudUMC Nijmegen
Dr. A. van Staa - Lector transities in zorg, Hogeschool Rotterdam
Dr. M.E. Weijerman - Kinderarts, Alryne Ziekenhuis Leiderdorp
Dr. J.G. Wildenbeest - Kinderarts, infectioloog, immunoloog en onderzoeker, UMC/WKZ Utrecht

DOELGROEP

Iedereen die betrokkenen is in de zorg rond
mensen met een verstandelijke beperking.
Kinderartsen, ArtsenVG, huisartsen, internisten,
KNO, oogartsen, jeugdartsen, revalidatieartsen,
logopedisten, (kinder)fysiotherapeuten,
ergotherapeuten, diëtisten, verpleegkundig
specialisten.
Orthopedagogen, psychologen,
gedragsdeskundigen, begeleiders en andere
zorgprofessionals die steeds vaker te maken
krijgen met cliënten met een verstandelijke
beperking.
En uiteraard ouders en familieleden. Het zou
fantastisch zijn als zij samen met de
zorgprofessionals die met hun kind werken
naar het symposium komen; als
multidisciplinair team.

ACCREDITATIE

Toegekend door NVK (5 punten).
Aangevraagd bij ABC1, ADAP.
Bij gebleken belangstelling vanuit een andere
discipline wordt accreditatie aangevraagd.

INSCHRIJFGELD

Zorgprofessionals € 250,Ouders €95,Bij inschrijven binnen 3 weken voorafgaand aan
de bijeenkomst wordt het inschrijfgeld met €30,verhoogd.

LOCATIE

De Basiliek
Wiltonstraat 56
3905 KW Veenendaal

https://hippocratesacademy.nl/events/symposium-levensloopzorg/
info@hippocratesacademy.nl

