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MOTIVATIE
de drijvende kracht

Het symposium
Op vrijdag 19 mei 2017 vindt de elfde editie plaats in de reeks symposia Bridging
Voice Professionals. Het thema MOTIVATIE staat dit jaar centraal. Het symposium
staat in het teken van de Wereld Stem Dag op 16 april (zie http://world-voice-day.org/)
maar is dit jaar vanwege Pasen naar de maand mei verplaatst. Het is een initiatief
van de afdeling KNO-heelkunde van Bernhoven (Uden), Radboudumc (Nijmegen) en
Pantein (Boxmeer).
Ons functioneren in het algemeen en als wij een probleem met onze gezondheid
hebben, wordt bepaald door de interactie van vele en van elkaar verschillende factoren. Door de dynamiek van dit proces is het ook mogelijk om ons voortdurend aan te
passen aan de eisen die aan ons worden gesteld. Deze dynamiek wordt voortdurend
aangestuurd en in beweging gezet. Motivatie, dat van het latijn movēre (bewegen)
komt, is hierbij de rode draad. Motivatie bij de patiënt en de zorgverlener is daarom
noodzakelijk om gezondheidsproblemen tot tevredenheid op te lossen.
In dit symposium geven wij inzicht in wat motivatie in wezen is en hoe wij dit kunnen
stimuleren.
Experts uit binnen- en buitenland buigen zich graag samen met u over deze boeiende
materie.
‘s Ochtends bespreken wij met elkaar de algemene principes van motivatie. Hierbij
worden vele praktijkvoorbeelden gegeven. Na de middag ligt de focus op motiveren
in de stemzorg. Gestart wordt met de bespreking van de interactie van verschillende factoren in een holistisch perspectief. Vervolgens wordt ingegaan op praktisch
motiveren, eerst in het algemeen en dan specifiek in de stempraktijk. Als afronding
wordt de regionalisatie van de stemzorg in noordoost Brabant gepresenteerd, zoals
die nu in gang gezet is.
Felix de Jong
Ties van Deurzen
Guido van den Broek
Hans Kruit

Programma
08.00 - 09.00
09.00 - 09.15

Ontvangst en inschrijving met koffie
Welkom en inleiding

09.15 - 09.55

16.30 - 17.00
		

Motivatie. De rode draad door
verandering en ontwikkeling
Hans Vossenaar
One motivation for two different
trapeze acts
Sandy Sun
Pauze
To take or not to take risks at
performing arts: that is the question Philippe Goudard
Motivatie. Wat is dit eigenlijk?
Marianne Hanneman
Motiveren: de weg naar een beter
resultaat 			
Michael Löwenthal
Lunch
De kracht van holistische benadering Felix de Jong
Motiveren. Praktisch aan de slag
Marianne Hanneman
Motivatie ontwikkeling in het
diagnostisch traject
Katja de wild
Pauze 				
Motivatie ontwikkeling in het
therapeutisch traject
Loes Selten
Regionalisering van de stemzorg
voor meer kwaliteit
Guido van den Broek

17.00		

Napraten met glaasje en hapje

09.55 - 10.35
10.35 - 11.05
11.05 - 11.40
11.40 - 12.10
12.10 - 12.40
		
12.40 - 13.30
13.30 - 14.00
14.00 - 14.30
14.30 - 15.00
15.00 - 15.30
15.30 - 16.30

Felix de Jong

Sprekers
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dr. Guido van den Broek. KNO arts - hoofd hals chirurg Radboudumc, Nijmegen
Prof. Dr. Philippe Goudard. Arts, Performing Arts Universiteit Paul Valéry, Montpellier
Drs. Marianne Hanneman. Psycholoog NIP - Gestalttherapeut NVAGT, Houten
Prof. Dr. Felix de Jong, KNO arts-foniater Bernhoven Uden/buitengewoon hoogleraar
KU Leuven
Mr. Michael Löwenthal, Jurist - coach hockey, Utrecht
Loes Selten, logopedist - stemtherapeut, Arnhem
Sandy Sun, Docent choreografie - artiest, Parijs
Drs. Hans Vossenaar, ofm - pastor - theoloog en psycholoog, Nuenen
Katja de Wild, logopedist Bernhoven, Uden

Voor wie
Het symposium richt zich op eenieder die professioneel bij de stem en stemzorg betrokken is, zoals logopedisten, KNO-artsen, zangdocenten en zangers. Accreditatie
is aangevraagd.

Waar
Het symposium vindt plaats in het van der Valk hotel Uden-Veghel dat gelegen is
naast Bernhoven in Uden. Voor de routebeschrijving en bereikbaarheid kijkt u op:
www.hoteludenveghel.nl/contact

Kosten
De kosten van deelname aan het symposium, inclusief ontvangst, lunch, koffie en
thee, en afsluitende borrel bedragen € 125,-. Het symposiumboek is hierbij inbegrepen. Voor studenten bedragen deze kosten € 45,- (Gelieve de studentenkaart bij
aanmelding te tonen).
Wij verzoeken u vriendelijk om het bedrag vóór 1 mei 2017 over te maken op
IBAN:  NL69ABNA0424080214 van Maatschap KNO-artsen Oss onder vermelding
van: naam deelnemer/organisatie/symposium. Voor betalingen uit het buitenland:
BIC: ABNANL2A .
Uw inschrijving wordt definitief na ontvangst van betaling. Bij verhindering is restitutie van het inschrijfgeld mogelijk vóór 1 mei 2017, verminderd met € 25,- administratiekosten.

Informatie
Algemeen: info@bernhoven.nl
Programma: www.bernhoven.nl/symposium

Aanmelden

U kunt het aanmeldformulier invullen op: www.bernhoven.nl/symposium-aanmelden

