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Het brein van MMC ≥ de som der delen 
 

Sinds 1 januari 2014 is in het kader van de reorganisatie van MMC de zorggroep ‘Brein’ 
geformeerd. Neurologen, psychiaters, psychologen, revalidatieartsen, pijngeneeskundigen en 
geestelijk verzorgers zijn samengebracht aan één tafel. In deze min of meer toevallige 
functionele verbinding ontvouwt zich impliciet een visie op zorg die vraagt om een fundamentele 
thematisering. Een visie die een kanteling laat zien van een puur medische benadering van de 
patiënt naar een benadering waarin de mens achter de patiënt zichtbaar wordt. In het 
samengaan van de vakgroepen in één zorggroep wordt concreet dat patiënten meer zijn dan 
hun lichaam, meer zijn dan hun psyche en meer zijn dan hun geest. Juist in het samenspel van 
de delen komt de mens als geheel  aan het licht. 
 
En zo wordt een functioneel toevallige zorggroep een gouden kans om met elkaar een 
zorgvisie te verkennen die aansluit bij het complementaire karakter van de zorggroep.  
Die kans willen we aangrijpen met een mini-symposium in maart 2015.  
 
Een zorgvisie die hier en daar in het zorglandschap opduikt, is die van de persoonsgerichte 
geneeskunde. Het is een zorgvisie waarin niet de patiënt, maar de mens centraal staat. Het 
draait allemaal om de patiënt als partner en participant in het behandelproces. En om de 
behandelaar als coach  die zorg aanbiedt die past bij deze patiënt, als uniek mens met een 
eigen levensverhaal. Zo wordt zorg participerende zorg waarin behandeldoelen niet alleen 
bestaan uit het streven naar  gestandaardiseerde medische parameters, maar komen deze 
voort uit de samenwerking van behandelaar en patiënt en gaat het om parameters van 
leefbaarheid. Dit vraagt om een andere kijk op zorg, op gezondheid, op ziekte en op de rol van 
behandelaren en patiënten. Niet alleen vakmanschap, maar ook partnerschap participeert in de 
kernwaarden van de zorg. Prof. Dr. Visser zal in het eerste gedeelte van de avond met ons in 
gesprek gaan over hoe dit model vruchtbaar kan worden  voor onze zorggroep. 
In het interactieve tweede gedeelte van de avond willen we aan de hand van een casus in 
subgroepen onderzoeken wat het model van persoonsgerichte zorg voor zorggroep ‘Brein’ kan 
betekenen. En hoe de verschillende disciplines, die ieder op eigen wijze met het brein bezig zijn, 
elkaar kunnen versterken. 
We zullen de avond afsluiten met de vraag: Wat kunnen we hier specifiek voor BREIN  oogsten 
en hoe krijgt dat verder vorm?  
We nodigen jullie van harte uit voor deze breinbrekende en breinstormende avond.  
 
De voorbereidingsgroep 
Aad de Bruin, vakgroep psychiatrie, 
Rian Brus, vakgroep medische psychologie,  
Ellen Enderlé, vakgroep geestelijke verzorging, 
Timothy van Esch, vakgroep neurologie,  
José Hofstede, vakgroep revalidatie,  
 

Jan v.d. Louw, vakgroep pijngeneeskunde, 
Theo v.d. Steenhoven, vakgroep neurologie,  
Werner v.d. Wouw, vakgroep geestelijke 
verzorging 
 



 
Woensdag 4 maart 
Van 17.30 – 21.00 uur 
 
In het auditorium van 
Máxima Medisch Centrum locatie Veldhoven 
De Run 4600  
5504 DB  Veldhoven 
 
 
Programma  
 
17.30 uur Soep en een broodje vooraf  

18.00 uur Welkom 
Ellen Enderlé 
Dagvoorzitter 

18.05 uur Opening 
Christianne Lennards 
Lid raad van bestuur 

18.15 uur Inleiding:  
We geven het ‘toeval’ een kans 
Werner v.d. Wouw  
Geestelijk verzorger 

18.30 uur Inhoudelijke verdieping: 
Multidisciplinaire behandeling neurologie en psychiatrie  
Prof. dr. Leo Visser 
Neuroloog Elisabethziekenhuis Tilbug en hoogleraar zorgethiek 
en mensen met MS, Universiteit voor Humanistiek 

19.15 uur Bespreking casuïstiek  
Vanuit de verschillende vakgroepen  
o.l.v. leden voorbereidingsgroep 

20.15 uur Oogsten 
Frans Hoogwegt 
Hoofd zorggroep Brein 

20.30 uur Aansluitend gelegenheid elkaar te ontmoeten en afscheid  te nemen 
van Werner v.d. Wouw met een drankje en hapje 

  

U bent van harte welkom 
In verband met de catering is opgave voor deelname aan het minisymposium noodzakelijk: 
graag vóór 13 februari bij de secretaresse van de zorggroep Brein, Cécile Jansen: 
C.Jansen@mmc.nl 
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