
 

 

 
 

                    PROGRAMMA PARAMEDISCHE REVIEW – VRIJDAG 6 OKTOBER 2017 

09.00-10.00  
 

REGISTRATIE MET KOFFIE & THEE 
  

 ZAAL  

10.10-10.15  

                                                                                                                     WELKOMSTWOORD               
DAGVOORZITTERS: MARIEKE EMMEN EN INGE VAN DRONGELEN 

 
10.15-11.00 

DIZ,	Doe	ik	zelf!	Psychiatrie,		
Maria	van	der	Linden	

 
11.00-11.30  

KOFFIEPAUZE 

11.30-12.15 Vat	op	vaten,		
Joris	Rotmans	

 
 

12.15-13.00 
 

 
LUNCH 

13.00-14.00 	Leeg	Luisteren	
Jacqueline	Blase 

14.00-14.45 Laaggeletterdheid	en	andere	barrières,	
Jacqueline	Blase 

 
14.45-15.15 

 
PAUZE 

15.15-16.00 
 
 

Transplantatie	en	therapie(on)trouw,		
Denise	Beck	&	volgt			

 
16.00-16.45 

 
 

To	dialyze	or	not	to	dialyze,		
Wouter	Verberne	

 
 

16.45-17.00 
 

Closing remarks 

 
17.00-17.30 

 
APERITIEF & SNACKS 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Toelichting op de sessies: 
 
Maria van der Linden, DIZ: Doe Ik Zelf! Herkennen en handvaten bij enkele psychiatrische ziektebeelden die vaker voorkomen op een dialyse afdeling. Hoe herken je en 
hoe kun je het beste iemand benaderen die last heeft van: Angstklachten, Depressieve klachten en Persoonlijkheidsproblematiek. Bruikbare (TT's) oftewel tips en trucs 
worden gegeven!  

Joris Rotmans, Vat op vaten Handischemie,- fysiologische effecten van shunts - effecten van shunt op hart -effecten van shunt op bloedsomloop - locale circulatie in de 
arm/hand - lichamelijk onderzoek en aanvullend onderzoek. 

J. Blase, Leeg luisteren In deze interactieve workshop ‘leeg luisteren’ ga je niet alleen maar luisteren maar ook ervaren en doen. Luisteren lijkt zo’n vanzelfsprekendheid. Je 
hoort immers toch als de ander iets zegt? Maar luisteren is veel meer dan horen alleen. Als je écht luistert dan heb je de intentie om de ander te begrijpen, dan vraag je door 
als iets je niet helemaal duidelijk is, dan laat je zien dat je luistert. Leeg luisteren gaat over luisteren zonder vooringenomen te zijn. Je eigen oordeel of je beeld los durven 
laten zodat je met een open mind hoort wat de ander zegt. En of het nu gaat om luisteren naar collega’s of luisteren naar patiënten; echt leeg luisteren levert je behalve een 
goed gesprek ook op dat je je kunt verplaatsen in de ander, dat je bouwt aan vertrouwen, dat er begrip ontstaat, dat je kunt verbinden met de ander waardoor de ander zich 
echt gehoord voelt. Door leeg te luisteren draag je bij aan goede zorg.  

J. Blase, “ Laag geletterdheid en andere taalbarrières in de zorg” Laaggeletterd zijn betekent dat iemand moeite heeft met lezen, schrijven én rekenen. In deze workshop 
gaan we dieper in op wat laaggeletterdheid precies is, hoe vaak het voorkomt, bij wie, hoe iemand laaggeletterd wordt, of je het kunt herkennen en wat je er vervolgens mee 
kunt. Maar ook de invloed van laaggeletterdheid op gezondheid. Want feitelijk gaat het erover of iemand voldoende ‘gezondheidsvaardigheden’ heeft. Kun je informatie over 
ziekte en gezondheid opzoeken, vinden, begrijpen en ook nog eens toepassen op je eigen leven. Dat wordt een stuk lastiger als je niet goed kunt lezen. Dan is taal een 
barrière waardoor niet alleen je gezondheid maar ook de patiëntveiligheid in het geding kan komen. Naast laaggeletterden is er nog een grote groep patiënten met een 
andere culturele achtergrond. De taal kán dan een barrière zijn maar ook een andere manier van uiten, ziektebeleving, andere culturele gebruiken kunnen ervoor zorgen dat 
je elkaar niet goed begrijpt. Ook dit komt in deze workshop aan de orde. Ter inspiratie sluiten we af met de ervaringen, opgedane kennis, en de aanpak in het Albert 
Schweitzer ziekenhuis waar de afgelopen jaren veel aandacht besteed is aan laaggeletterdheid.  

Denise Beck en Mirjam Tielen, Transplantatie en therapie(on)trouw Psychosociale aspectenTherapieontrouw en zelfmanagement in de klinische praktijk, In deze 
interactieve workshop wordt door Denise Beck (medisch psycholoog) en Mirjam Tielen (verpleegkundig specialist) uitleg gegeven over de begrippen therapieontrouw en 
zelfmanagement bij niertransplantatiepatienten . Er wordt een vertaalslag gemaakt naar de dagelijkse praktijk en hoe op therapieontrouw en zelfmanagement kan worden 
ingespeeld. We bespreken tools om therapietrouw en zelfmanagement te bevorderen waarbij we onder andere gebruik maken van het stellen van doelen en principes uit 
Solution Focussed Brief Therapy.  

Wouter Verberne, Maximaal conservatief management, net zo goed als dialyse? 


