
  

 

 

 

dinsdag 11 oktober 2022 

Van der Valk Hotel       Beveren-Waas 
 

 



 

 

9.30 – 9.45 u: Inleiding 

9.45 – 10.45 u: Plenaire lezingen 

NAH: complex, uitdagend, dramatisch – Dirk Liessens Laudatio van Evert Thiery 

11.15 – 12.15 u: Lezingen Blok A (één kiezen) 

A1 - Re-integratie van kinderen en jongeren in school en maatschappij A5 - Arbeidsgericht revalideren: van de therapiezaal naar de   

werkvloer / Succesvolle terugkeren naar arbeid dankzij de 

Disability Case Manager A2 - De patiënt en mantelzorgparticipatie / Aandacht voor occasionele 

mantelzorgers 

A3 - Hoe omgaan met te weinig ziekte-inzicht 
A6 - Mobiliteit en rijbewijs / Je veilig verplaatsen buitenshuis met 

halfzijdige blindheid 

A4 - Prikkelverwerking na een hersenletsel A7 - Een kritische kijk op robot-geassisteerde gangrevalidatie 

13.15– 14.30 u: Plenaire lezingen  

Neuroplasticiteit en cognitieve revalidatie – Caroline Van Heugten 
Altijd onderweg: verder met een hersenletsel – Mieke Claes, Dirk 

Liessens en Ronny Mosuse 

14.30 – 15.30 u: Lezingen Blok B (één kiezen) 

B1 - Sociale cognitie bij kinderen met een hersentumor B5 - Ondersteunen van de communicatie: praktische illustratie 

en tips 
B2 - Met MAF meer mens: online training voor patiënt en mantelzorger  

B3 - Intimiteit en seksualiteit: nog altijd taboe? Ondersteunen van de 

communicatie: praktische illustratie en tips 

B6 - Boost BL: revalidatie van het bovenste lidmaat 

B4 - Sport en beweging tijdens en na de revalidatie / Het bewegende 

brein: van neuropsychologie naar sport  

B7 - GRAIL: leren lopen op een loopband in een virtuele wereld / 

HEMIRehApp: aandachtsrevalidatie na een beroerte  

16.00 – 17.00 u: Lezingen Blok C (één kiezen) 

C1 - Onderwijs op maat: executieve functies trainen met als methodiek 

schaken 

C5 - Arbeidsre-integratie: van slag of terug aan de slag 

C2 - Waar vind je hulp na het ontslag uit het ziekenhuis?  C6 - Tussen hoop en hersenletsel: het verhaal van Stijn Geerinck 

C3 - Comorbiditeit met psychiatrische problematiek (verslaving, suïcide, 

depressie) 

C4 - De kracht van verandering: motiverende technieken in de 

revalidatie / Invloed van NAH op partnerrelaties  

C7 - Integratie van technologie in de neuropsychologische 

diagnostiek/Cognitieve training bij adolescenten met een 

traumatisch hersenletsel 
 

 

 

 

Locatie 
Van der Valk Hotel 
Gentseweg 280, 9120 Beveren-Waas 
 

Deelnameprijs professionals 
Earlybird actie tot 30/06/22: 160 euro 

Prijs vanaf 1/07/22: 180 euro 
 
 

 

De Hersenletsel Liga en Sig zetten hun schouders onder het eerste NAH-congres in Vlaanderen. Het 

congres presenteert de nieuwste wetenschappelijke en praktijkgerichte inzichten over NAH.  
Wat staat er op het menu? Naast enkele plenaire lezingen is er keuze uit een ruim aanbod parallelle 

lezingen over NAH-gerelateerde thema’s. Sprekers zijn universitaire onderzoekers en experten uit het 

NAH-werkveld, maar ook personen met NAH en mantelzorgers komen aan het woord. Hun getuigenissen 

zorgen voor peper en zout. Verder is er een informatiemarkt, een posterbeurs, veel mogelijkheden tot 

netwerking en informele ontmoeting, en een stille ruimte voor wie zich even wil terugtrekken. 

 

 
Deelnameprijs personen met NAH en 

mantelzorgers 
Prijs 25 euro (dankzij onze sponsers) 

 
Inschrijven 

www.NAHcongres.be 
 

 

 

 

 

https://modulas.sig-net.be/uploads/symposia/nahcongres/lezing_19.pdf

