De parkinsonverpleegkundige van de 21e eeuw
Afscheidssymposium Lidy Tinselboer
UMC St Radboud, Auditorium, Geert Groteplein 15, route 296
10 september 2010

Programma

Beste collegae, oud-collegae, familie en vrienden van Lidy,

13.00 uur Ontvangst

Dit jaar neemt Lidy Tinselboer officieel afscheid en zal zij van haar pensioen
gaan genieten. Lidy is een parkinsonverpleegkundige van het eerste uur.
Vanaf 1997 heeft ze zich op energieke wijze ingezet om de functie zowel
nationaal als internationaal gestalte te geven. We kennen haar als een
bevlogen en inspirerend persoon, als een bijzonder betrokken en deskundige parkinsonverpleegkundige en bovenal als een zeer prettige collega.
In haar rol als opleider van parkinsonverpleegkundigen, voorzitter van
de landelijke werkgroep van parkinsonverpleegkundigen en haar samenwerking met de Parkinson Vereniging dient zij voor velen als een groot
voorbeeld.

13.30 uur De ziekte van Parkinson: te complex voor de neuroloog alleen
Prof. dr. Bas Bloem, neuroloog, UMC St Radboud
13.50 uur De parkinsonverpleegkundige en de neuroloog: 1 + 1 = 3
Dr. Rianne Esselink, neuroloog, UMC St Radboud
14.10 uur

De spin in het web
Martha Huvenaars, nurse practitioner, UMC St Radboud

14.30 uur International developments in Parkinson’s Disease Nurse
Specialist practice
Suzanna Lindvall,
vice president European Parkinson’s Disease Association

Ter gelegenheid van het afscheid van Lidy vindt op vrijdag 10 september
2010 een symposium plaats in het Auditorium van het UMC St Radboud.
Tijdens deze middag wordt ‘de parkinsonverpleegkundige’ vanuit verschillende perspectieven belicht.

15.00 uur Pauze

U bent van harte uitgenodigd om dit symposium bij te wonen. U kunt
zich kosteloos aanmelden door vóór 1 augustus 2010 een e-mail te sturen
naar afscheid-lidytinselboer@nngrpoli.umcn.nl. De inschrijving gebeurt op
volgorde van binnenkomst.

15.30 uur Het patiëntenperspectief
Drs. Stefanie van Vliet, directeur Parkinson Vereniging
15.50 uur De beroepsgroep van neuroverpleegkundigen
Evan van Egmond, voorzitter afdeling Neuro en Revalidatie
van Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)

Graag tot ziens op 10 september!

Met vriendelijke groet,
16.00 uur De parkinsonverpleegkundige: toen, nu en verder …
Hella Tulp en Marie-Margreet Hemmelder, voorzitter en
bestuurslid van de werkgroep parkinsonverpleegkundigen
16.30 uur Afscheidswoord door Lidy Tinselboer

Prof. dr. George Padberg
Afdelingshoofd
Neurologie UMC St Radboud

Marga Jansen,
Hoofdverpleegkundige
Polikliniek NNGR UMC St Radboud

16.45 uur Receptie
Cadeautip: *
 voor bijdrage aan een kunstwerk:
bankrekeningnr. 83 11 91 511, t.n.v. mevr. M.S.T. Jansen, Arnhem.


