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Programma

10.00 uur Opening door de dagvoorzitter Drs. Guus Feron

10.15 uur Dr. Marian Maaskant en Drs. Werner uan de Wouw -
Zingevingsbronnen

L1.00 uur Pauze

1L.30 uur Prof. Dr. Geert Van Hove - Cliënt, familie en inclusief

opvoeden

L2.15 uur Dr. Annette van der Putten - Sociale contacten en de rol

van de professional

L3.00 uur Lunch

14.00 uur Deelsessie L

L A. Drs. Sonja Soudant - Ouderbegeleiding vanuit medisch

perspectief

L B. Mr. Anjet van Dijken en Odet Stabel - "Brussen: We moeten er

iets mee, maar wat?!"

L5.00 Pauze en wissel

15.30 uur Deelsessie 2

2 A. Dr. Noor Seghers - Het managen van een zorgintensief gezin

2 B. Dr. Barbara Piskur en Drs. Minke Verdonk - lnformatie voor

ouders: wat, waar en wanneer?

16.30 uur Afsluiting



Wie zijn de sprekers?

Dr. Marian Maaskant

Bijdrage: Zingeving en ouderperspectief

Ma ria n is opgeleid a ls gezond heidswetenscha pper/epidem ioloog

en als onderzoekscoördinator verbonden aan Maastricht University.

Zij deed onderzoek naar veroudering bij mensen met een

versta ndel ij ke ha nd ica p, waa rover ook versch i I lende pu bl icaties zij n

verschenen.

Marian verzorgt samen met Werner van de Wouw de inleiding op

deze dag vanuit de perspectieven zingeving, verlies en rouw.

Gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek zullen zij handreikingen

geven aan professionals in het zoeken naar alternatieve

zingevingsbronnen voor ouders gekoppeld aan 'levend verlies'.

Drs. Werner van de Wouw

Bijdrage: Zingeving en ouderperspectief

Werner studeerde praktische theologie, cultuur- en

goedsdienstpsychologie en contextuele therapie. Hij was werkzaam

in het onderwijs en als hoofd geestelijke verzorging binnen

gezondheidsinstellingen. Werner is ook bestuurlijk en redactioneel

actief.

Prof. Dr. Geert van Hove

Bijdrage: Families en inclusieve opvoeding

Geert is bijzonder hoogleraar Disability Studies VUmc, binnen het

onderzoeksinstituut EMGO+, afdeling Metamedica. Hij

deed onderzoek naar participatie van mensen met een beperking en

complexe processen.

Geert gaat in deze plenaire presentatie in op wetenschappelijk

onderzoek onder families met kinderen met een ernstig meervoudige

beperking.
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