MASTERSYMPOSIUM

Vaktherapie: nut & noodzaak nader onderzocht
11 juli 2014
PROGRAMMA

ONDERZOEK

10:30 – 11:00 		
11:00 – 11:30 		
11:30 – 12:00 		
12:00 – 12:30 		
12:30 – 13:30 		
13:30 – 14:00 		
14:00 – 14.30 		
14:30 – 15:00 		
15:00 – 15.45 		
15.45 – 16.00		
16.00 – 17:00 		

Ontvangst met koffie/thee
dr Susan van Hooren
Marij Berghs
VAKTHERAPIE
Annemieke de Vries
Lunch (incl.posterpresentaties)
Anja Zimmermann
Gerdi Tuender
Joosje van Dooren
dr. Fijgje de Boer & dr. Annemiek Vink
Muzikale afsluiting Standup musician
Borrel

KOSTEN + AANMELDEN

LOCATIE

Deelname € 25,- incl lunch
Studententarief € 15,- incl. lunch

Hogeschool Utrecht
De Nieuwe Poort 21
3812 PA Amersfoort
collegezaal CZ2.36

Inschrijformulier voor 5 juli sturen
naar laurien.kok@zuyd.nl of naar
Master of Arts Therapies
t.a.v. Laurien Kok,
Postbus 550 6400 AN Heerlen

Betaald parkeren op terrein
achter HUA

SPREKERS
dr. Susan van Hooren, Onderzoek naar Vaktherapie: innovaties en nieuwe vergezichten
Marij Berghs, Iemand anders spelen!
Het effect van dramatherapie op het zelfbeeld en de ervaren sterke kanten en moeilijkheden bij overbelaste jongeren in een probleemwijk

ONDERZOEK

Annemieke de Vries, Het effect van muziek luisteren via een muziekkussen op
nachtelijke onrust en de kwaliteit van leven van dementerende ouderen: Een vergelijkende studie
Anja Zimmermann, Vaktherapeuten opleiden voor de arbeidsmarkt
Kwalitatief onderzoek naar veranderingen in de Nederlandse gezondheidszorg en de
consequenties voor het vaktherapieonderwijs
Gerdi Tuender, Therapie of training, wat helpt?
Over een kwantitatief onderzoek naar het verschil tussen dramatherapie en een sociale
vaardigheidstraining bij leerlingen op een basisschool die opvallen in de klas
Joosje van Dooren, Timing in de muzikale interactie
Een onderzoek naar timing in muziektherapie bij jongeren met een gedragstoornis binnen de forensische jeugdpsychiatrie
dr. Fijgje de Boer en dr. Annemiek Vink, Het belang van kennis van wetenschappelijk onderzoek voor vaktherapeuten
Standup Musician Bartolomeus, www.bartolomeus.nl

VAKTHERAPIE

