Hét verpleegkundig symposium
Datum:
Locatie:

10 mei 2019
LUMC - Onderwijsgebouw (gebouw 3)
Burumazaal, Collegezaal 6
Hippocratespad 21, Leiden

Programma
08.45 – 09.20 uur

Ontvangst en inschrijving

09.20 - 09.30 uur

Opening
Dagvoorzitter

09.30 – 09.55 uur

Mind the gap
Drs. Astrid Westerbeek – directeur Onderzoek & Innovatie FWG
De zorg verandert continue, hoe ziet de zorg in 2030 eruit? Tijdens
deze presentatie krijg je een beeld van de zorg richting 2030.

10.00 - 10.25 uur

E-Health & robotica – wat betekent dit voor mij als verpleegkundige?
Dr. Roderick Treskes, postdoc e-Health cardiologie LUMC
ICT is de zorg is niet meer weg te denken, zeker in de vorm van
e-Health en robotica gaat dit een steeds grotere plaats innemen. Wat
betekent dit voor jou, de zorg en je relatie met de patiënt?

10.30 - 11.00 uur

Pauze

11.00 – 11.35uur

Vitaal in de zorg
Dr. Heidi Lammers – van der Holst, senior lecture onderwijs expertisecentrum LUMC
Wisselende diensten vraag het een en ander van je vitaliteit. Hoe kom je vitaal je
diensten door? Tijdens deze presentatie gaat de spreker in op beïnvloedende
factoren zoals voeding en werktijden. Je krijgt tips om hiermee om te gaan.

11.40 – 12.25 uur

Uitreiking Jaarprijs zorg LUMC 2019
De verpleegkundige adviesraad (VAR) van het LUMC reikt jaarlijks de
Jaarprijs zorg uit. De genomineerden hebben een toonaangevend
verbetertraject binnen hun afdeling uitgevoerd. Dit jaar vindt de
prijsuitreiking plaats tijdens dit symposium.

12.30 – 13.30 uur

Lunchpauze met stands “Zorg voor de zorgverlener”

13.30 – 13.55 uur

Leefstijl geneeskunde
Prof. Dr. Niels Chavannes, hoogleraar Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde LUMC
Voor leefstijlgeneeskunde is steeds meer aandacht. Verandering in lifestyle kan
meer betekenen voor de gezondheid dan veelal bekend is. Zeker bij chronisch
ziekten waarbij veel medicatie nodig is. Tijdens deze presentatie zal de spreker hier
uitgebreid ingaan.

14.00 – 14.30 uur

Verpleegkundig leiderschap
Dick Wassink MSc, hbo docent hogeschool Leiden
De zorg wordt steeds complexer, verpleegkundigen zijn de spil in het
leveren van hoogstaande zorg. Dat vraagt een stuk verpleegkundig
leiderschap. Maar wat betekent verpleegkundig leiderschap in de
praktijk? Welke rol speelt een verpleegkundige leider in haar
omgeving? Waarom zijn verpleegkundigen die leiderschap vertonen
zo belangrijk voor hun team, hun afdeling? In deze presentatie geeft
de spreker antwoord op deze vragen.

14.35 – 15.05 uur

Patiënten met autisme, ADHD en LVB (licht verstandelijke beperking);
de kracht van eenvoud
Drs. Annemarie van den Brink, GZ-psycholoog/ EMDR Practitioner

Poli+
Iedereen heeft zijn eigen specifieke benadering, maar er zijn groepen
die hier meer behoefte aan hebben (denk aan mensen met laag IQ,
ADHD of Autisme). Tijdens deze presentatie gaat de spreker in op de
specifieke benadering van deze mensen.
15.10 – 15.40 uur

Pauze

15.40 – 16.10 uur

Agressie en ongewenst gedrag
Gerco de Koning, beveiliging en crisismanagement facilitair bedrijf LUMC
De adviseur van beveiliging & crisismanagement zal tijdens deze
presentatie vertellen wat het LUMC doet en kan doen om agressie en
ongewenste intimiteiten te voorkomen.

16.15 – 17.05 uur

Úit de zorg!
Prof. Dr. Nico van Meeteren, Executive Director Health Holland
Meer weten over dit onderwerp? Kijk dan naar dit filmpje.

17.10 – 18.00 uur

Afsluiting door dagvoorzitter
Borrel en uitreiking certificaten

