8e NETWERK MEETING

11 juni 2018

Programma

De dag….
Het is zover! Op maandag 11 juni .s. vindt
e
alweer de 8 Meeting van het Huntington
Netwerk Nederland plaats.
Dit keer zijn we te gast bij De Riethorst
Stromenland, locatie Altenahoven in Almkerk.

09.15 – 09.45 uur:

Ontvangst met koffie en thee

09.45 – 09.55 uur:

Welkomstwoord en huishoudelijke
mededelingen door Adrie de Laat,
Clustermanager kortdurende zorg en behandeling
bij De Riethorst Stromenland

10.00 – 10.20 uur:

Casuïstiek over omgaan met agressief gedrag,
met een inleiding over HD en extreem gedrag
Door Welmoed Liefrink, GZ-Psycholoog Topaz

10.25 – 10.45 uur

Onderzoek bij Topaz Overduin Anemoon, wat
maakt de ziekte van Huntington nu zo anders?
Een bijdrage van Josine Engels, Kwalitatief onderzoeker en projectleider bij Topaz

10.50 – 11.10 uur

Wet BOPZ, wat zegt deze oveover het omgaan
met agressie en gedragsproblemen,
voortvloeiend uit de ziekte van Huntington
Door Astrid Cloquet, Specialist Ouderengeneeskunde DRSN

11.10 – 11.25 uur

Pauze

11.30 – 12.00 uur

We gaan live!
Lancering van de nieuwe website van het HNN,

12.25 – 12.45 uur:

Forensische Zorg, Calamiteiten op de werkvloer,
hoe blijf je (met je team) overeind?
Door VWS, Dienst Justitionele Inrichtingen

12.45 – 13.45 uur

Lunch

13.45 – 16.00 uur

Vakgroep sessies
Ruimte voor intercollegiaal overleg

Waar gaan we voor…
De doelstelling van het project HNN is het
opzetten van een Huntingtonnet Nederland
(HNN) waarbij er sprake is van een
multidisciplinair netwerk van professionals die
werken voor de zorg en behandeling van
patiënten met de ziekte van Huntington. Dit
netwerk van professionals stelt zich ten doel de
algehele kwaliteit van zorg en behandeling voor
deze doelgroep en hun families te verhogen.
Om dat doel te bereiken zullen de professionals
meer samenwerken, kennis (op basis van best
practice) uitwisselen en de zorg en behandeling
beter spreiden over het land.
Een goed werkend netwerk kan niet zonder
digitale ondersteuning en daar wordt ook hard
door de Projectgroep HNN aan gewerkt. Op
deze netwerkdag horen jullie dan ook de laatste
stand van zaken over de ontwikkeling van het
platform en misschien nog wel meer……
Het centrale thema van deze dag is agressie en
gedragsproblemen bij de ziekte van Huntington.
Maar deze dag krijgt ook een feestelijk tintje,
want we lanceren de nieuwe website van het
HNN! Natuurlijk wordt de site nog verfijnd,
maar we gaan wel live!
De middag hebben we geheel gereserveerd
voor de vakgroepen. We bieden jullie de
gelegenheid om als vakgroep bij elkaar te
komen.
Het beloofd een boeiende en interessante
bijeenkomst te worden en we nodigen jullie
dan ook van harte uit.
We ontmoeten jullie graag op maandag 11 juni
in Almkerk!
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