Korsakov
Symposium

UITNODIGING
19 april 2018

09.30 - 16.00 uur
Orpheus in Apeldoorn

‘Wat we doen en
wellicht niet mag’
dilemma’s bij de zorg aan mensen met
het syndroom van korsakov

Atlant organiseert een
symposium over dilemma’s
die de zorg aan mensen
met het syndroom
van Korsakov met zich
meebrengt.

WIJ GEVEN RUIMTE

Vindt u het acceptabel dat iemand met het syndroom van Korsakov
af en toe het verpleeghuis verlaat om naar de kroeg te gaan?
Accepteert u eventueel alcoholgebruik? Of vervuiling van het
appartement? Hoe gaat u om met mensen die de medische of
dagelijkse zorg weigeren of niet willen deelnemen aan activiteiten?
En wat te doen als de Inspectie voor de Gezondheidszorg zich meldt?
Over deze en andere dilemma’s die de zorg voor mensen met het
syndroom van Korsakov met zich meebrengt, organiseert Atlant
het symposium ‘Wat we doen en wellicht niet mag’.
In het ochtendgedeelte geven keynote-sprekers een toelichting vanuit weten regelgeving, zorg en ethiek. ’s Middags vinden workshops plaats, waarin
de thema’s verder worden verdiept met behulp van onderzoeksresultaten,
ervaringsverhalen en praktische oplossingen. Recent wetenschappelijk
onderzoek brengt u op de hoogte van nieuwe inzichten.

Doelgroep:

Datum & tijdstip:

Locatie:

Kosten:

Bestuurders, hogere
management, artsen
en behandelaren en
studenten

Orpheus in Apeldoorn

Aanmelden:

Donderdag 19 april 2018
van 09.30 - 16.00 uur.

•€
 200,- per deelnemer,
• €100,- voor studenten (op
vertoon van collegekaart)

atlantsymposium.nl/99115/subscribe

Programma
09.30 uur

Ontvangst & registratie

10.00 uur

Welkom door Thijs Houtappels,
	
bestuurder bij Atlant
 Inleiding door dagvoorzitter
Piet Hein Peters
Verhaal vanuit cliënt en familie
	
perspectief
 eynote: Kwetsbare autonomie,
 K
tussen respecteren en overnemen.
Prof. dr. Cees Hertogh, hoogleraar
VU Medisch Centrum Amsterdam
Keynote: Hoe gaat de IGZ om met
	
dilemma’s? Hoe draag je bij aan
persoonsgerichte, goede en veilige zorg?
Ronnie van Diemen, Inspecteur - generaal
voor de gezondheidszorg

12.00 uur

Inspiratielunch met posterpresentaties.

Wilt u ook uw onderzoek op een poster presenteren,
geef dit dan aan op het aanmeldformulier of neem
contact op met nienke@nekzt.nl

13.00 uur

Keuze uit 2 van de 4 parallelsessies van 45 minuten
 essie 1: Het ontbreken van ziekte-inzicht en de relatie
S
met probleemgedrag bij mensen met het syndroom van
Korsakov. Ineke Gerridzen - Specialist Ouderengeneeskunde Atlant en onderzoeker VUmc.
Executieve functiestoornissen bij mensen met het
syndroom van Korsakov. Wiltine Moerman - psycholoog
Atlant en onderzoeker Radboud Universiteit.
Sessie 2: Een nieuw protocol of liever in gesprek?
Een beleidsmatige aanpak van morele dilemma’s in de
zorg. dr. H. van Dartel - ethicus en (niet-praktiserend)
verpleegkundige.
Sessie 3: Elk verhaal heeft een andere kant.
Thera Beekman - klachtenfunctionaris Atlant.
Sessie 4: Dilemma’s bij de diagnostiek en gestoord
ziekte-inzicht bij mensen met het syndroom van
Korsakov. Dr. Serge Walvoort - klinisch neuropsycholoog,
onderzoeker en specialist manager van het Topklinisch
Korsakov Centrum & praktijkopleider gezondheidszorg
psychologie voor Vincent van Gogh en praktijkopleider
klinische neuropsychologie bij GGZ Oost Brabant.

14.45 uur

Koffiebreak

15.15 uur

Afsluitende plenaire sessie o.l.v. Piet Heijn
Peters en met keynote van Patrick van
Veen, bioloog en directeur-eigenaar
Apemanagement over sociaal oergedrag.

16.00 uur

Borrel & netwerken

Ruimte is een plek, je eígen omgeving
met alles wat erbij hoort: geluid, geur,
licht, sfeer, kleur, gedachten, je dromen.
Ruimte is ook een vrijwel oneindig
beschikbare plaats, een kans, mogelijkheden. Het is al dat wat wij ieder mens
toewensen – cliënt, naaste, vrijwilliger,
medewerker – iedereen. Wij willen die
ruimte geven: een plek om jezelf te zijn.
Met ruimte kun je je ontplooien, zoals je
dat zelf wilt. Precies wat jou past.

—
Verpleeghuis Markenhof
Kuiltjesweg 1 • 7361 TC Beekbergen • (055) 506 72 00
www.atlant.nl

