
9 oktober: Symposium 25 jaar HBO-V

“De kracht van professionaliteit”

Instituut voor
Gezondheidszorg

 WAAROM JE KOMT?

Omdat:
¬ je van je vak houdt 
¬ je de nieuwe jaargang HBO-V’ers in ogenschouw wilt nemen 
¬ je denkt dat geriatrie saai is,
¬ je wilt kennismaken met De kracht van professionaliteit 
¬ je zin hebt in een leuke middag en avond op een top-locatie 
¬ je houdt van ‘informeel met inhoud’ 
¬ je andere professionals wilt ontmoeten
¬ je lekker wilt eten
¬ je met je toekomstige werkgever wilt kennismaken
¬ je je oude jaargenoot terug wilt zien 
¬ je die ene lector altijd nog iets had willen vragen 
¬ je 9 oktober nog niks in je agenda hebt staan
¬ je een ruggordel overweegt 
¬ je houdt van cabaret 
¬ je het ‘niet pluisgevoel’ kent
¬ je wilt netwerken 
¬ je Evelien Tonkens weleens in levende lijve wilt zien

en omdat het gratis is…

Voor aanmelding en meer informatie kijk op: 
www.hogeschoolrotterdam.nl/25jaarhbo-v 

zie ook: http://lustrumalumnihbo-v.hyves.nl/



 Symposium in het kort
WIE?  Alumni, eindejaars studenten, (oud)-docenten, regionale zorginstellingen
WAT?  Viering 25 jaar hbo Verpleegkunde aan de Hogeschool Rotterdam
WAAR?  Maassilo Rotterdam, 9 oktober 2009, toegang gratis
HOE? ‘ De kracht van professionaliteit’: feestelijk lustrum met bekende sprekers,  

presentaties, poster-wedstrijd, show en diner parlant

 14.30 – 17.00 uur Plenair Programma 
¬ Introductie door Clazina Pool-Tromp, directeur Instituut voor Gezondheidszorg
¬  Evelien Tonkens, bijzonder hoogleraar actief burgerschap Universiteit van  

Amsterdam: ‘Mondige burgers, getemde professionals’
¬  Lies Rutten, coördinerend wijkverpleegkundige bij Buurtzorg in Nootdorp/Pijnacker: 

‘Terug van weggeweest: de wijkverpleegkundige’. 
¬  Tim Troost, leider ACT Team Bavo-Europoort: ‘Alles, alles, alles!’ 
¬  Cora Braat, nurse practitioner radiotherapie Erasmus MC: ‘Verleg een steen!’ 
¬  Paneldiscussie onder leiding van Karin Ingelse van RTV Rijnmond, met: Aart Pool, 

publicist over verpleegkunde; Cees Smit, oud-coördinator Nederlandse Vereniging 
van Hemofilie-Patiënten; Ids Thepass, lid raad van bestuur Laurens Zorg Compas; 
Janneke van Vliet, oud-vicevoorzitter van Verpleegkundigen en Verzorgenden 
Nederland.

¬  Afsluiting door Jasper Tuytel, voorzitter College van Bestuur Hogeschool Rotterdam.

 17.00 – 20.45 uur Presentaties + Diner Parlant
De bezoekers maken tijdens het dinerbuffet een keuze uit de bonte verzameling zeep-
kistpresentaties, speeddates, rond-de-tafelgesprekken en masterclasses, en bezoeken de 
stands van de partners-in-zorg.

Posterwedstrijd 
Studenten presenteren hun posters en dingen mee naar een prijs. 
Iedere inzender van een poster heeft toegang tot het congres!

Presentaties
¬  Rens Martijn: Hoe vergroot je de passie van hbo-verpleegkundigen voor de  

geriatrie en gerontologie? 
¬ Susan Jedeloo:  Op eigen benen vooruit 
¬  Monique Vahedi Nikbakht:  De Nurse Practitioner als spin in het web bij transmurale zorg 
¬  Jos Kox: Verpleegkundige zorg voor asielzoekers en vluchtelingen met psychische 

problemen
¬ Hanny Groenewoud, Netta van ’t Leven Yvonne Becqué Ellen Roest:  
  Afwerend gedrag bij eten en drinken, ergotherapie bij dementie, beter  

woonklimaat en bewegingsinterventie voor mensen met dementie. 
¬ Connie Klingeman: Meer grip op ‘niet-pluisgevoel’ 
¬ Anke Heijsman: Gezond Actief Ouder worden.
¬ Chris Kuiper: Social poetics en communicatie
¬ Pepijn Roelofs: De ruggordel tegen recidiverende lagerugpijn
¬ Harald Miedema: De rol van ergocoaches
¬ Yvonne Schikhof: Technologie als schepper van nabijheid
¬ Nico van Hal: Geestelijke verzorging als onderdeel van de eerste lijn?
¬  Evelyn Finnema, Marleen Goumans, Anneloes van Staa, Jacomine de Lange,  

Ton Voorham, Chris Kuiper, Harald Miedema: Meet the lector!
  
Gastpresentaties
Met onder andere: ErasmusMC, Humanitas,Van Kleef Instituut, Laurens Zorg Compass, 
Leerstation Zorg, Florence Nightingale Instituut, Thuiszorg Rotterdam, Sint Franciscus 
Gasthuis, Vlietland ziekenhuis, Sabine Uitslag, Tweede Kamerlid-lid CDA 

 20.45 uur Cabaret 
met De Zettense Zusters van het Florence Nightingale Instituut

 21.00 uur Einde


