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Symposium ‘Vitale Belangen’
 
In het najaar organiseert Vitale Delta haar regionale symposium: ‘Vitale 
Belangen’. Kom op 20 september naar Leiden en praat mee over vitaliteit in de 
Deltaregio met betrokkenen uit onderwijs, onderzoek, praktijk en beleid.  

Gastsprekers

Onze gastsprekers zijn prof.dr. Niels H. Chavannes en dr. Erwin de Vlugt. Niels Chavannes is hoogleraar 
Huisartsgeneeskunde bij de afdeling Public health en Eerstelijnsgeneeskunde van het LUMC Leiden. Hij houdt zich bezig 
met eHealth en toepassingen in disease management, oftewel de mogelijkheden voor zorgverleners en patiënten 
om digitaal gegevens uit te wisselen en patiënten mede verantwoordelijk te maken voor hun gezondheid. Erwin 
de Vlugt is lector Technologie voor Gezondheid aan De Haagse Hogeschool. Vanuit zijn passie voor robotica en de 
gelijkenis met het menselijke bewegingsapparaat ontwikkelt hij apparaten en producten vanuit het perspectief van de 
mens-machine-interactie. 

Programma

13.00 - 13.30 uur  Inloop en informatiemarkt
13.30 - 13.45 uur  Opening door programmaleider AnneLoes van Staa
13.45 - 14.15 uur  Korte presentaties van de werkpakketten
14.15 - 14.30 uur  Gastspreker Erwin de Vlugt
14.30 - 15.00 uur  Pauze en informatiemarkt waar de werkpakketten en partners zich presenteren 
15.00 - 15.15 uur  Gastspreker Niels Chavannes  
15.15 - 16.00 uur  Workshops ronde 1
16.00 - 16.45 uur  Workshops ronde 2
16.45 - 17.00 uur  Afsluiting door wethouder Marleen Damen, wethouder Zorg & Welzijn, gemeente Leiden 
17.00 uur  Informatiemarkt en borrel

AANMELDEN

Thema’s

Tijdens de workshops zoomt elk werkpakket in twee rondes 
in op twee thema’s: 
• eHealth door co-creatie voor (thuis)revalidatie
• Beweegprogramma’s voor specifieke doelgroepen
• Een omgeving die bewegen stimuleert
• Technologische ondersteuning van bewegen
• Interprofessioneel samenwerken en opleiden
• Zelfmanagementondersteuning
• Zelfmanagement met Healthcoins

Praktische informatie

Datum  20 september
Tijd  13.00 - 17.00 uur
Locatie  The PLNT
Adres  Langegracht 70, 2312 NV Leiden
Deelname gratis
Aanmelden via onderstaande link, graag voor  
  17 september

Kom in contact:

http://www.VitaleDelta.nl
https://twitter.com/VitaleDelta
http://www.medicaldelta.nl/
https://www.dehaagsehogeschool.nl/
https://www.inholland.nl/
https://www.hsleiden.nl/
https://www.hogeschoolrotterdam.nl/
http://www.regieorgaan-sia.nl/
http://kenniscentra.m12.mailplus.nl/genericservice/code/servlet/React?wpEncId=d7Gg7g859j&wpMessageId=1990&userId=31200346&command=viewPage&activityId=test&encId=1

