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Dinsdag 2 april 2019
Van 10.00 tot 16.30 uur
Locatie: Hotel Antje van de Statie, Weert
Met als thema Zorgmijden: Er is toch niets aan de hand? organiseert Stichting
Land van Horne samen met de Vereniging van Huntington een landelijk
congres over de ziekte van Huntington.
Het programma bestaat uit plenaire presentaties én workshops met een
breed scala aan onderwerpen onder leiding van experts en ervaringsdeskundigen uit diverse vakgebieden.
De onderwerpen in de plenaire presentaties zijn zeer uiteenlopend.
Wat gebeurt er in de hersenen van zorgmijders? Hoe is het om als
mantelzorgers om te gaan met zorgmijders? Welke juridische aspecten
spelen een rol bij zorgmijders? En hoe kunnen we dit voorkomen?
Tussendoor en na afloop van het programma kunt u in prettige ambiance
met collega’s uit het vakgebied spreken. U kunt rekenen op een leerzame en
inspirerende dag.

Programma
Ochtendprogramma
• 9.15 - 10.00 uur Ontvangst
• 10.00 - 10.15 uur Inleiding door de dagvoorzitter
Arie Zwanenburg, secretaris Vereniging van Huntington

•

10.15 - 11.00 uur Wat gebeurt er in de hersenen van zorgmijders?

•

11.00 - 11.45 uur Ervaringen vanuit het oogpunt van de mantelzorgers

•

11.45 - 12.30 uur Welke wet- en regelgeving komen professionals van
zorgmijders tegen?
Mr. Robert Helle, specialist ouderengeneeskunde

Dirk Liessens, psychiater, cognitief en gedragstherapeut, gespecialiseerd in de ziekte
van Huntington
Joep Beerens en Jessica van Pol

Lunch (12.30 - 13.30 uur)
Middagprogramma: workshops
U volgt twee workshops van uw voorkeur.
Workshopronde 1 (13.30 - 14.45 uur)
Workshopronde 2 (15.00 - 16.15 uur)
•

Arbeidsongeschiktheid bij Huntington: Wat is de rol van het UWV?
o.l.v. Luuk Sabel, verzekeringsarts, medisch adviseur

•

Zorgmijder én afgekeurd, wat nu?

•

Mogen we even binnenkomen? Rol van bemoeizorg bij zorgmijders

o.l.v. Marlies Alaerds, arbeidskundige,
Dick Heijstek, bedrijfsarts, medisch adviseur
o.l.v. Pauline Daelmans, Crisisdienst Dokus Bemoeizorg

•

Wat als het echt niet meer gaat? Wet- en regelgeving bij uithuisplaatsing

o.l.v. Ineke Rohaan, docent klinische lessen Vereniging van Huntington,
Rita Timmers-Rohaan, docent klinische lessen Vereniging van Huntington, Arie
Zwanenburg, secretaris Vereniging van Huntington

Afsluiting en borrel
De dagvoorzitter Arie Zwanenburg sluit van 16.15 tot 16.30 uur de dag af
met een terugkoppeling van de workshops. Aansluitend is er een netwerkborrel tot 17.30 uur.

Algemene
informatie
Doelgroep
Het congres is bedoeld voor iedereen die beroepshalve betrokken is bij de
behandeling en begeleiding van jongeren en volwassenen met de ziekte
van Huntington.
Accreditatie
Accreditatie voor dit congres wordt aangevraagd voor specialisten
ouderengeneeskunde, huisartsen, psychologen, verpleegkundigen en
verzorgenden.
Locatie
Hotel Antje van de Statie
Stationsplein 1, 6001 CH Weert
www.antjevandestatie.eu
Hotel Antje van de Statie ligt tegenover het NS-station Weert. Betaald
parkeren kan in de parkeergarage Stationsplein (Stationsplein) of op het
parkeerterrein Q-Park (Parallelweg).
Aanmelden
Inschrijven kan op www.landvanhorne.nl/huntington-congres. U kunt daar
uw voorkeur voor de workshops aangeven. De sluitingsdatum is vrijdag 22
maart 2019.

Betalingen

Het inschrijfgeld bedraagt €120,-. Het bedrag kunt u overmaken op IBAN
rekeningnummer: NL32ABNA0238004422 ten name van Stichting Land van
Horne en met vermelding van uw naam. Indien wij uw betaling niet voor de
sluitingsdatum hebben ontvangen, vervalt uw aanmelding.
Inlichtingen
Voor vragen kunt u contact opnemen met de medewerkers van ons centrale
informatienummer. Zij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 18.00 uur via T 0900 333 55 55 of stuur een e-mail naar
huntington@landvanhorne.nl.

