Doelgroep	De bijeenkomst is bedoeld
voor: reumatologen, reumaverpleegkundigen,
verpleegkundig specialisten,
paramedici, onderzoekers, trainers en
andere betrokkenen van ReumaUitgedaagd!

Praktische
informatie

Accreditatie 	Accreditatie is voor 3 uur aangevraagd bij de NVR, VSR,
V&VN en NIV.
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Sickmann Congres Organisatie
Antwoordnummer 43313
1020 WD Amsterdam

Locatie
Kosten

Gertrudis Kapel, Willemsplantsoen 1-C, 3511 LA Utrecht
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Uitnodiging

Symposium
Zelfmanagement
en Reuma

Inschrijven 	U kunt zich inschrijven door de antwoordkaart in te vullen en
op te sturen naar naar Sickmann Congres Organisatie of via
de website www.sickco.nl. Aangezien de ruimte beperkt is,
verzoeken wij u tijdig in te schrijven. Daarnaast verzoeken wij
u aan te geven of u al dan niet naar de promotie van
Judy Ammerlaan gaat.
Informatie
		
		
		

Sickmann Congres Organisatie
Erik Sickmann
06 - 4569 3847
erik@sickco.nl | www.sickco.nl

Privacy statement
Sickmann Congres Organisatie gaat zorgvuldig om met uw gegevens.
Door inzending stemt u in met verwerking en/of gebruik van de door
u verstrekte gegevens. Sickmann Congres Organisatie gebruikt de
informatie o.a. om u te voorzien van informatie over onze diensten of
producten waarvan wij menen dat die voor u interessant kunnen zijn.
U kunt te allen tijde uw gegevens opvragen en verzoeken ze te laten
corrigeren of verwijderen. Stuurt u een e-mail naar info@sickco.nl.

Donderdagmiddag 8 december 2016
Gertrudis Kapel Utrecht

Antwoordkaart

Programma
Geachte collega,

12.00 uur

Ontvangst met broodje

In 2016 bestaat de zelfmanagementtraining ReumaUitgedaagd! 15 jaar.
Ter gelegenheid van dit jubileum én ter gelegenheid van de promotie van
Judy Ammerlaan, organiseert het UMC Utrecht in samenwerking met het
Reumafonds het symposium ‘Zelfmanagement en Reuma’ op donderdag
8 december van 12.00 - 15.15 uur in de Gertrudis Kapel te Utrecht.
Tijdens dit symposium wordt het begrip zelfmanagement toegelicht vanuit
verschillende perspectieven. Welke betekenis geven mensen met een
reumatische aandoening en de zorgverleners aan zelfmanagement?
Wat is het maatschappelijk belang? Maar ook wat is de visie van het ministerie
van VWS en de zorgverzekeraar op zelfmanagement? En wat is de rol van
e-health hierbinnen?

12.45 uur

Opening, de ervaringen van de patiënt
Marlies Allewijn, schrijfster en journalist

12.55 uur

Wat is het belang van Zelfmanagement?
Dr. Janneke de Man – van Ginkel, Assistent Professor & Programmacoördinator Masterprogramma Verplegingswetenschap,
Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerste lijn
geneeskunde/verplegingswetenschap

In een aantal boeiende lezingen van verschillende stakeholders in de zorg wordt
u op de hoogte gebracht van zelfmanagement, in het bijzonder bij de patiënt met
reuma. Aan het eind van het symposium zal een paneldiscussie plaatsvinden,
waarin een aantal pittige stellingen aan de sprekers wordt voorgelegd.

13.25 uur

Aansluitend aan het symposium zal Judy Ammerlaan haar proefschrift ‘Exploring
patients’ preferences on care: a roadmap to tailored online self-management
interventions’ verdedigen in het Academiegebouw te Utrecht.

13.10 uur

Aanwezig bij de promotie ja / nee*

13.40 uur

Pauze

Achternaam

14.05 uur

Patiënt gestuurde zorg
Drs. ir. Maaike Wijnhoud, senior beleidsmedewerker Ministerie van VWS

Functie

Zelfmanagement vanuit het perspectief van Zilveren Kruis
Rimke Geels, arts Maatschappij en Gezondheid,
Senior medisch adviseur Zilveren Kruis

Naam instelling

14.35 uur
Inhoudelijke
commissie:
Prof.dr. Hans Bijlsma,
Prof.dr. Berent Prakken,
Prof.dr. Jaap van Laar,
Dr. Aike Kruize,
Dr. Harmieke van Os-Medendorp,
Drs. Carien van Veelen,
Drs. Judy Ammerlaan,
Rianne van den Brink MSc,
Drs. Ingrid Lether

Donderdagmiddag 8 december 2016

Titel

14.20 uur

Met vriendelijke groet,
Prof.dr. Jaap van Laar

Symposium
Zelfmanagement
en Reuma

Zelfmanagement: voor iedereen haalbaar?
Dr. Monique Heijmans, NIVEL

We zien ernaar uit u te verwelkomen in de onlangs verbouwde Gertrudis Kapel
op donderdagmiddag 8 december!
Mede namens de inhoudelijke commissie,

ReumaUitgedaagd! de visie van de trainers
Mirjam Vos MSc en Maike Bakker, trainers ReumaUitgedaagd!

Ondergetekende
schrijft zich in voor het

De rol van e-health
Dr. Hein Bernelot Moens, reumatoloog, voorzitter NVR

Voorletters en tussenvoegsel
m/v*

BIG-nummer

Postadres
Postcode

Woonplaats

Telefoon

14.50 uur

Paneldiscussie o.l.v. prof.dr. Jaap van Laar, reumatoloog UMC Utrecht

E-mail

15.15 uur

Afsluiting, vertrek naar Academiegebouw

Handtekening:

16.15 uur

Academiegebouw: promotie Judy Ammerlaan

* S.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is

