Kosten

Werkconferentie 15 en 16 juni 2017

De kosten bedragen € 250 per persoon voor het tweedaagse programma, waarin inbegrepen
overnachting op basis van een tweepersoonskamer, lunches, diner en ontbijt. De twee dagen vormen
een samenhangend geheel. Inschrijven is daarom alleen mogelijk voor beide dagen.

“Stepped-care CGT-behandeling van tinnitus”
Waarom deze werkconferentie?

Inschrijving
Per AC zoeken we een contactpersoon die de inschrijving regelt voor de hele locatie. Het is dus niet
nodig om je individueel in te schrijven.
Het inschrijfformulier is als bijlage toegevoegd. Vul het formulier digitaal in.
Stuur het compleet ingevulde formulier vóór 1 mei a.s. naar info@fenac.nl.
Graag aandacht voor de volgende instructies:





Elke deelnemer kan kiezen tussen een eenpersoons- of tweepersoonskamer. Bij keuze voor een
eenpersoonskamer worden extra kosten (€ 50) in rekening gebracht. Bij de keuze voor een
tweepersoonskamer erbij vermelden met welke deelnemer de kamer gedeeld wordt.
Willen deelnemers gebruik maken van de shuttlebus die rijdt op donderdagochtend en
vrijdagmiddag? De shuttlebus rijdt zo nodig tussen station Heeze en het conferentiehotel. Graag
aangeven op het formulier.
Willen deelnemers de nacht voorafgaand aan de studiedagen overnachten in het
conferentiehotel? Dit is de nacht van woensdag 14 juni op donderdag 15 juni. Let op: Deze kosten
zijn voor eigen rekening en vallen buiten de betalingen voor de studiedagen om.
Eventuele dieetwensen aangeven op het formulier.

De aanpak van tinnitusgerelateerde klachten staat wetenschappelijk erg in de belangstelling. Er wordt
fundamenteel onderzoek gedaan naar de onderliggende mechanismen van tinnitus, er worden
moderne technieken ontwikkeld om de tinnituservaring te beïnvloeden en er wordt gewerkt aan
behandelingen waarin iemand leert grip te krijgen op het klachtenpatroon dat een gevolg is van zijn
tinnitussensatie. Daarnaast kijken zorgverzekeraars en zorgaanbieders zelf steeds kritischer naar de
effecten van interventies en hebben patiënten baat bij behandelingen waarvan de effectiviteit
wetenschappelijk onderbouwd is.
In de afgelopen jaren hebben Adelante audiologie & communicatie en Maastricht University de
“Stepped-care CGT-behandeling van tinnitus” ontwikkeld: een trapsgewijze behandeling van tinnitus
waarvan cognitieve gedragstherapie de kern vormt. In een RCT-onderzoek is de effectiviteit van deze
behandeling vastgesteld en ook is aangetoond dat de methodiek kan worden overgedragen naar een
ander centrum met een nieuwe groep behandelaars.
Momenteel loopt een duidingstraject door ZiNL waardoor deze evidence-based tinnituszorg met ingang
van 2019 mogelijk tot de verzekerde zorg gaat behoren. Dit betekent een uitbreiding van de tinnituszorg
die door het AC geboden kan worden. Daarom wil de FENAC in een tweedaagse werkconferentie alle
AC’s de gelegenheid bieden om kennis te nemen van deze vorm van tinnituszorg. Tijdens de conferentie
komen wetenschap, klinische praktijk en organisatievragen met betrekking tot de “Stepped-care CGTbehandeling van tinnitus” uitgebreid aan bod.

Voor wie?
Organiserend comité
Organisatie:
Inhoudelijk programma:

Nic van Son en Meike Bruggeman, FENAC
Dyon Scheijen, Adelante audiologie & communicatie
Rilana Cima, Maastricht University: Clinical Psychological Science en
Adelante Kenniscentrum

Voor AC’s die overwegen deze tinnituszorg in hun pakket op te nemen, is de werkconferentie een
uitstekend startpunt. Maar ook andere AC’s nodigen wij van harte uit kennis te nemen van de nieuwe
mogelijkheden die deze CGT-behandeling biedt bij de aanpak van tinnitusgerelateerde klachten. Deze
multidisciplinaire werkconferentie is gericht op alle disciplines werkzaam in het AC en betrokken bij
tinnituszorg, zoals audiologen, psychologen, maatschappelijk werkers, logopedisten, audiologieassistenten en fysiotherapeuten. Ook zijn locatiemanagers van harte welkom om deel te nemen.

Contact

Tijd en plaats

Voor vragen over de werkconferentie kunt u contact opnemen met Meike Bruggeman,
m.bruggeman@audcom.nl, 030-2769902.

De werkconferentie duurt twee dagen, donderdag 15 en vrijdag 16 juni. We zitten dan op een
bijzondere plek midden in de natuur: Kapellerput in Heeze (onder Eindhoven). Heeze is via de A2 goed
bereikbaar per auto. Met de trein kun je naar station Heeze, vanwaar een shuttlebus je naar
Kappellerput brengt. Aanmelden voor de shuttlebus is wel noodzakelijk. Locatiegegevens:

Kapellerput
Somerenseweg 100
5591 TN Heeze
T 040 224 19 22
M 06 23 14 92 95
E info@kapellerput.nl
W www.kapellerput.nl

Voorlopig Programma Dag 1

Voorlopig Programma Dag 2

Vanaf 9.00 uur ontvangst, om 10.00 uur aanvang programma

Van 7.00 tot 9.00 uur ontbijt, om 9.00 uur aanvang programma

Opening door dagvoorzitter Marco Strik

Rilana Cima: Resumé van dag 1

Johan Vlaeyen, “Tinnitus zien als chronische pijn”

Petra Karsemaker: “Ervaringen van Libra Revalidatie & Audiologie”

Birgit Mazurek, “Ervaringen met tinnitusbehandeling in Duitsland”

Rondetafelgesprekken

Derek Hoare, “Tinnitus: causes & treatment”
Koffiepauze
Koffiepauze
Plenaire terugkoppeling uit rondetafelgesprekken
Derek Hoare, “Tinnitus – causes & treatment”
Lunch
Hans Joustra, “Multidisciplinaire richtlijn tinnitus”
Stichting Hoormij, “Cliëntenperspectief op de behandeling van tinnitus”

Welkom aan externe genodigden
Rilana Cima: “Stepped-care CGT-behandeling van tinnitus: klinisch wetenschappelijk onderzoek”

Lunch
Pim van Dijk: “Fundamenteel wetenschappelijk onderzoek naar tinnitus”
ZiNL, “Duiding en verzekerde zorg”
Theepauze
Rilana Cima, “Stepped-care CGT-behandeling”
Dyon Scheijen, “Stepped-care, step 1”

ZiNL: “Tinnitus als verzekerde zorg”
Adelante: “Ervaringen uit de praktijk”

Theepauze
Afsluiting en naborrelen
Adelante: “Stepped care, step 2”
Sluiting programma dag 1

Chill & Grill (buiten-barbecue)

