Mini-symposium

REVALIDATIE VAN DE GEMIDDELD TOT ERNSTIG
AANGEDANE ARM-HAND NA EEN CVA

Tapijnkazerne
20, 6211 ME Maastricht

Donderdag 5 maart 2020
10.00 tot 14.00 uur

Het verbeteren van de arm-handvaardigheid na CVA is én blijft een uitdaging. Toch dienen
revalidanten waarbij enig motorisch herstel verwacht mag worden, gefaciliteerd te worden
om het volledige potentieel van de aangedane arm-hand zo optimaal mogelijk te benutten
tijdens de uitvoering van dagelijkse activiteiten. Met name bij de revalidatie van mensen
met een matig tot ernstig aangedane arm hand is het niet duidelijk óf en welke
interventies leiden tot een verbetering in de arm-hand vaardigheid en de mate van
inzetbaarheid van de arm-hand tijdens dagelijkse activiteiten. In dit mini-symposium
worden fundamenteel onderzoek, toegepast onderzoek én best practices hand in hand
besproken, met als doel revalidanten met een matig tot ernstig beperkte arm-handfunctie
zo optimaal mogelijk te kunnen begeleiden tijdens het revalidatieproces. Gelieerd aan de
promotie met als titel ‘ Rehabilitation of patients with a moderately to severely affected
arm-hand in the sub-acute phase after stroke’ zullen een aantal onderzoekers en
behandelaren u bijpraten over lopend onderzoek en verbeterinitiatieven in de revalidatie
van de aangedane arm-hand. Het minisymposium is bedoeld voor ergo- en
fysiotherapeuten, revalidatie- en huisartsen, onderzoekers en professionals met een
medisch-technologische achtergrond, die affiniteit hebben met, of werken met
revalidanten die een CVA of andere vorm van hersenletsel doorgemaakt hebben.
Programma
09:30 uur
10:00 uur
10:05 uur

10:45 uur

11:15 uur

Ontvangst met koffie en een versnapering
Welkomstwoord
Prof.dr.R. Smeets (Maastricht University, Dept. of Rehabilitation Medicine)
Revalidatie van de gemiddeld tot ernstig aangedane arm en hand
na CVA
Drs. H. Franck, ergotherapeut (Adelante zorggroep, Maastricht University)
Schouder pijn en de schouder ‘at risk’ na een centraal neurologisch
letsel
Drs. P. Dobbelsteijn, fysiotherapeut (Adelante zorggroep)
Armondersteuning en de rol van abnormale synergiën bij
armfunctie na CVA
Dr. A. Kottink (Roessingh Research and Development)

12:00 uur

Lunch

12:45 uur

13:15 uur

MRI-gebaseerde predictie van arm-hand functie na CVA: Is
neuroimaging – informed treatment de toekomst?
Dr. A. Kaas (Maastricht University, Dept. of Cognitive Neuroscience)
Real-time dynamische predictie van het motorisch herstel van
arm-hand vaardigheid na een beroerte; implicatie over onderzoek
en zorg
Dr. R. Selles (Erasmus Medical Centre, Rotterdam)

13:45 uur

Ruimte voor discussie en vragen

Programma Verdediging proefschrift
16.00 uur
Verdediging van het proefschrift getiteld: “Rehabilitation of patients with a
moderately to severely affected arm-hand in the sub-acute phase after
stroke” Drs. H. Franck
17.00 uur
Receptie
Aanmelding Deelname aan dit symposium kost €25,- (inclusief lunch)
Aanmelden kan via https://www.aanmelder.nl/symposiumcva/subscribe
Contact Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de
Adelante Academie T: 045 528 2392 E: symposium@adelante-zorggroep.nl

WWW.ADELANTE-ZORGGROEP.NL

