
Locatie

Noord Brabantlaan

1A

5652LA Eindhoven

Nederland

Inschrijven:

aan aanvraag toevoegen

Andere bijeenkomsten Er zijn nog geen andere

bijeenkomsten

datum

vrijdag 01 december 2017

09:30 tot 17:00

deelnamekosten leden

€ 175.00

deelnamekosten niet leden

€ 225,00

Dit jaar is het thema van ons jaarlijks symposium

Up(to)Date CVA.Up(to)Date CVA.

Afgelopen jaar verschenen er weer een aantal relevante

richtlijnen. U krijgt van ons een update. Wat moet u er

van weten? We begrijpen door nieuwe beeldvormende

technieken steeds beter hoe het communicatie systeem

in het brein werkt. We zoeken naar nieuwe manieren

om  de onzichtbare klachten te diagnosticeren. Deze

nieuwe methoden helpen ons om onze patiënt uit te

leggen waar zijn klachten vandaan komen. Samen

puzzelen en vervolgens samen beslissen wat de beste

behandeling zou kunnen zijn voor de patiënt.

We nodigen u allen van harte uit om het symposium op

1 december in Eindhoven met ons mee te maken om zo

weer up to date te zijn.

Zet uw innovatie op een poster en win de “GeorgeZet uw innovatie op een poster en win de “George

Beusmans CVA innovatieprijs”Beusmans CVA innovatieprijs”

Ook dit jaar weer zal door het bestuur van het

Kennisnetwerk CVA NL deze prijs voor de beste

ketenzorginnovatie worden toegekend. Wij bieden de

mogelijkheid om tijdens de pauzes posters te

presenteren en uw kennis met anderen te delen. Laat

ons middels een poster kennis maken met een

zorginnovatie uit uw keten of iets anders; goede

praktijkvoorbeelden, resultaten van toegepast

onderzoek, bijzondere casuïstiek, waar u trots op bent.

Een jury, bestaande uit een patiënt, een bestuurslid van

het Kennisnetwerk CVA NL, een zorgverlener, een

zorgverzekeraar en een van de winnaars van de

posterprijs 2016 [1], zal de beste zorginnovatie

uitkiezen voor de prijs. Deze zal aan het einde van de

middag worden uitgereikt!  Meer info in de bijlage.

LET OP! Posterindieners krijgen per poster voorLET OP! Posterindieners krijgen per poster voor

maximaal 2 personen per persoon 50 euro korting!!!maximaal 2 personen per persoon 50 euro korting!!!

Neem voor aanmelden en aangepaste factuur contactNeem voor aanmelden en aangepaste factuur contact

op met het bureau, op met het bureau, info@kennisnetwerkcva.nl  [2][2]

AccreditatieAccreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd voor: fysiotherapeuten,

ergotherapeuten, logopedisten, revalidatieartsen,

specialisten ouderengeneeskunde, huisartsen,

verzorgenden en verpleegkundigen, verpleegkundig
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specialisten en neurologen. Voorwaarden voor

toekenning: handtekening en functiegroep op

presentielijst en registratie bij betreffende

beroepsvereniging met evt. gevraagde BIG nummer of

ander registratienummer.

ProgrammaProgramma

Zie hieronder en de [3]pdf. [4]

LeerdoelenLeerdoelen

Zie pdf. [5]

AanmeldenAanmelden

Aanmelden is mogelijk via de button 'een aanvraag

toevoegen' links op de website. Zorg dat u eerst bent

ingelogd (i.v.m. korting en het inlezen van uw

gegegens uit uw profiel). Vervolgens gaat u bij het

blokje aanvragen naar afrekenen. U ontvangt een nota

op uw mailadres.

InformatieInformatie

Heeft u vragen, neem dan gerust contact op met het

bureau van het Kennisnetwerk CVA NL: e-mail:

info@kennisnetwerkcva.nl [2]; tel. 043-3874428.

Programma

Dr. Ir. Helene Voogdt, directeur
Kennisnetwerk CVA NL

10.00 uur Welkomstwoord lees meer

10.05 uur Inleiding lees meer

10.10 uur Richtlijnen revalidatie na een
beroerte: wat moeten we weten? lees meer

10.30 uur Posterpitches lees meer

https://www.kennisnetwerkcva.nl/bijeenkomst/symposium-uptodate-cva-1-december-2017?page=0%2C1
https://www.kennisnetwerkcva.nl/system/files/symposia/Programma Symposium 1-12-2017 def.pdf
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10.40 uur Exploring the Human
Connectome lees meer

11.00 uur POSTERPITCHES lees meer

11.40 uur Gedeelde besluitvorming in de
CVA revalidatie lees meer

12.00 uur POSTERPITCHES lees meer

12.10 uur Update vanuit cliënt perspectief
lees meer

13.30 - 14.30 uur 1e ronde mini-symposia
lees meer
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