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ProgrammaEMB Today

Workshopoverzicht

Het programma duurt van 10.00 
tot 16.00 uur inclusief lunch.

• Opening  
(door dagvoorzitter prof.dr. Wied  
Ruijssenaars, emeritus hoogleraar RuG)

• Welkom
• Lancering Expertisecentrum EMB 
• Drie workshoprondes
• Wat weten we en wat kunnen we? 
• Overzicht van de laatste 
• wetenschappelijke inzichten  

(door dr. Annette van der Putten, universitair 
hoofddocent RuG)

• Safe and Sound  
Talkshow met familie, professionals en 
Martijn Klem (directeur BOSK)

• Afsluiting
• Borrel 

Adres: 
The Colour Kitchen Utrecht, 
Prinses Christinalaan 1, 3554 JL Utrecht

• Perpetuum Mobile; voortdurend 
bewegend Annette van der Putten en  
Aly Waninge

• Participatie van volwassen met een 
visuele en (zeer) ernstige verstande-
lijke beperking Gineke Hanzen

• Ik hou van mijn zusje, maar soms 
ook niet. In gesprek met broers en 
zussen van kinderen met EMB Jorien 
Luijkx

• Safe and sound 
Kirsten van den Bosch

• Een onzichtbaar probleem Petra 
Poppes

• Samen naar school: EMB in de 
reguliere basisschool Sanne 
Everaarts 

• Samen beleven: peerinteracties bij 
personen met ernstig meervoudige 
beperkingen Sara Nijs

• Samen sterk in communicatie  
Saskia Damen

• Beter te veel dan te weinig commu-
niceren met ouders Suzanne Jansen

• Signaleren en monitoren van 
somatische gezondheidsproblemen, 
who cares? Dinette van Timmeren

• Zie je mijn pijn? Eveline Kreukniet en  
Anne Bruns

• Echt erbij horen, (hoe) moet dat? 
Sociale netwerken van mensen met 
ZEVMB  
Aafke Kamstra

De nieuwste wetenschappelijke en praktische inzichten in de ondersteu-
ning aan mensen met EMB: wat weten we en wat kunnen we met deze 
kennis?

Op donderdag 2 juni 2016 organiseren de ’s Heeren Loo Zorggroep en 
de Rijksuniversiteit Groningen het congres ‘EMB Today’. Onderzoekers, 
zorgprofessionals en familie delen de meest actuele kennis over (de 
ondersteuning aan) mensen met zeer ernstige verstandelijke en meer-
voudige beperkingen (EMB).

We praten samen over de vraag hoe zorgprofessionals en familie deze 
kennis in de praktijk kunnen gebruiken. Tijdens interactieve workshops 
nemen onderzoekers en andere deskundigen u mee in de ontwikkelingen in 
het vakgebied en de ondersteuning aan mensen met EMB. 

Aanmelden
Het congres vindt plaats in The Colour Kitchen in Utrecht. We hebben een 
beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Meldt u daarom nu aan via 
www.sheerenloo.nl/embtoday. De kosten voor dit evenement bedragen 100 
euro (incl. BTW) voor familie, verwanten en studenten. Voor zorgprofessi-
onals is de toegang 250 euro (excl. BTW). 

Meer weten?
Als u vragen hebt over EMB Today, kijk dan op www.sheerenloo.nl/
embtoday of neem contact op met Bas Bijl via bas.bijl@sheerenloo.nl. 


