Bijeenkomst CVA ketenzorg Twente
Datum
Tijd
Locatie

:
:
:

15 juni 2015
16.00 tot 21.00 uur
Universiteit Twente, gebouw De Waaijer

Op 15 juni 2015 vindt bij de Universiteit Twente in gebouw de Waaijer te Enschede, de
bijeenkomst CVA-ketenzorg Twente voor professionals plaats.
Tijdens deze bijeenkomst wordt u een uitgebreid en informatief programma aangeboden
door de verschillende partijen uit deze keten. Voor deze workshops wordt accreditatie
aangevraagd. Er is tevens een informatiemarkt met stands van de verschillende
ketenpartners.
Onderstaand het programma.

Programma
16.00 uur

:

Ontvangst met koffie, thee en cake

16.25 uur

:

Woord van welkom door Joost Rinket, coördinator CVA-keten Twente
en dagvoorzitter

16.30 uur

:

Jos Olde Engberink, directeur Bijzondere Zorg Carintreggeland en
interim voorzitter CVA-keten Twente

17.00 uur

:

Eerste ronde workshops

17.45 uur

:

Belegde broodjes en kroket/kaassoufflé

18.30 uur

:

Tweede ronde workshops

19.15 uur

:

Wisseling van workshop naar een andere ruimte

19.30 uur

:

Derde ronde workshops

20.15 uur

:

Netwerkborrel met hapje en een drankje

21.00 uur

:

Einde

Workshops
Er zijn drie rondes met workshops met iedere ronde keuze uit vier ketenpartners:
Ronde 1:
•

•
•

•

MST: nieuwe behandelingsmogelijkheden na een CVA waaronder de intra-arteriële
trombectomie door Heleen den Hertog (neuroloog).
TriviumMeulenbeltZorg: noodzakelijke aandacht voor de mantelzorger door Evelien
de Graaf en Hans Kooij.
Stichting Informele Zorg Twente en Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel:
mantelzorgondersteuning en vrijwilligerszorg de succesfactor van de transitie Samen anders doen- door Annet Korbeld (Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel)
en Marcel Garritsen (Stichting Informele Zorg Twente)
AriënsZorgpalet: het therapeutische klimaat; de eigen regie van de cliënt door
Marianne Geertshuis, Marleen Kleisen en Robert Vlaskamp.

Ronde 2:
•
•

•
•

ZGT: klinische triage door Corine Timmers (CVA-nazorgverpleegkundige) en
Everdien Brunsveld (unit hoofd klinische neurologie)
InteraktContour: behandeling in de chronische fase. Inhoud: Behandeling
InteraktContour, Hersenz (samenwerkingsverband) en toelichting zorgpaden en
modules door Carla Merbis (GZ-psycholoog), Sietske Nijboer (afasietherapeut),
Marieke Kuipers (maatschappelijk werker)
Livio: CVA-nazorg thuis door Miriam van den Heuvel (wijkverpleegkundige)
Carintreggeland: praten en slikken lijkt zo vanzelfsprekend door Anne Pross en
Joanne Menkveld (logopedisten).

Ronde 3:
•
•
•
•

Roessingh: communicatie van twee kanten bekeken door twee logopedisten.
Aansluitend Novalab; Brug tussen wetenschap en praktijk door Jolande Grotenhuis
(fysiotherapeut) en Daniëlle Krabbe (ergotherapeut).
Huisartsen CVRM: CardioVasculair risicomanagement
Zorggroep Sint Maarten: verlengde armtherapie door een ergotherapeut, een
logopedist, een psycholoog en Wendy Veger (activiteitenbegeleiding)
ZorgAccent: effect van muziek en muziektherapie in de geriatrische revalidatie door:
Jennefer Tiekstra en Dorette Neeskens (muziektherapeuten)

U kunt zich per ronde aanmelden voor één van workshops via marketing@roessingh.nl. Per
workshop is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar (30 tot 40 personen). De indeling van
de workshops vindt plaats op volgorde van aanmelding. Mocht de workshop van uw keuze
vol zijn, dan wordt u ingedeeld in een andere workshop.

