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Prof. dr. Huub Middelkoop  
is als hoogleraar Klinische 
Neuropsychologie werkzaam 
bij het Leids Universitair 
Medisch Centrum (LUMC) en 
de Universiteit Leiden (UL). 

Als klinisch neuropsycholoog is hij een expert in de 
diagnos tiek en behandeling van de gedragsmatige 
gevolgen van (niet-aangeboren) hersenletsel. 
Daarnaast houdt hij zich bezig met zorginnovatie, 
wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.

Translationeel hersenonderzoek
Zijn lezing staat in het teken van de vertaling van 
wetenschappelijke kennis naar de dagelijkse zorg 
voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel en 
hun naasten. Hij legt het accent op de complexe 
relatie tussen het (bescha digde) brein, cognitie, 
gedrag en zorgconsequenties indien er sprake is van 
verstoring binnen deze dynamische verhoudingen. 
Daarnaast spreekt hij onder meer over de nieuwste 
(neuro)psychologische inzichten en (e-health) 
behandelingen, waarbij hij samen met u de vraag 
probeert te beantwoorden hóe zorgprofessionals de 
kwaliteit van leven bij mensen met niet-aangeboren 
hersenletsel en hun naasten verder kunnen 
optimaliseren.

Mw. drs. Judith Zadoks is  
landelijk programmamanager 
van Hersenz, een innovatief 
behandelprogramma voor 
mensen met niet-aangeboren 
hersenletsel en hun naasten 

in de chronische fase. Ze werkt daarnaast als 
zelfstandig adviseur in zorg voor mensen met 
hersenletsel en was onder meer projectleider  
van de ontwikkeling van de Zorgstandaarden 
Traumatisch Hersenletsel voor volwassenen en 
jeugd en medeontwikkelaar van de begeleidings-
methodiek ‘Hooi op je vork’.

Will I go to Ibiza?
Opbrengsten van behandeling in de  
chronische fase na hersenletsel
Deze lezing gaat over de innovatieve én effectieve 
componenten van de behandeling Hersenz. Hersenz 
is een uniek integraal, interdisciplinair programma 
voor mensen die thuis wonen, aanvullend op de 
medisch specialistische revalidatie. Judith Zadoks 
staat stil bij de problemen waar cliënten en naasten 
tegenaan lopen en wat Hersenz hierin kan bieden. 
U krijgt informatie over de opbouw en inhoud van 
het programma en over de resultaten op basis van 
wetenschappelijk onderzoek en de maatschappelijke 
businesscase. Wat maakt dat cliënten en naasten 
hun doelen bereiken, actiever en zelfstandig zijn 
en zich beter voelen? En is het wellicht iets voor uw 
patiënten of cliënten? U hoort dit bovendien van een 
ervaringsdeskundige die Hersenz heeft gevolgd.

Verbind wetenschap met praktijk!
Een overzicht van nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen

Inschrijven
Wilt u deelnemen aan deze Masterclass? U kunt zich inschrijven via masterclassnah@middin.nl. 
Vermeld hierbij uw naam van de organisatie, voor- en achternaam, functie, e-mailadres en 
telefoonnummer. U ontvangt voor aanvang van de Masterclass een bevestigingsmail.  
Deelname is gratis. Voor (inhoudelijke) vragen kunt u contact opnemen met  
Isai Triana Sanchez via I.Sanchez@middin.nl of 06 30 57 21 16.



Geachte heer, mevrouw,

Wilt u meer weten over de meest recente wetenschappelijke ontwikkelingen binnen  
hersenonderzoek? Of over de succesfactoren van behandeling bij mensen met NAH in  
de chronische fase? Kom dan naar de Masterclass op 5 juni a.s. georganiseerd voor zorg-
professionals, managers, begeleiders, ondersteunende diensten, huis- en revalidatieartsen 
en professionals uit het sociale domein. 

Middin ondersteunt kinderen, jeugdigen en volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel 
(NAH) met passende zorg in hoofdzakelijk de chronische fase. Gedurende deze Masterclass 
zult u deze middag met pakkende lezingen worden bijgepraat over de nieuwste weten-
schappelijke inzichten en bent u op de hoogte van datgene wat er allemaal mogelijk is voor 
mensen met hersenletsel én hun naasten. 

Met vriendelijke groet,
Emmeke van Eersel, regiodirecteur Middin en specialisatie NAH

Programma
Locatie: Middin kantoor Rijswijk

›  12.30 – 13.00 uur 
Ontvangst met koffie en thee

›  13.00 – 13.10 uur 
 Opening door Emmeke van Eersel, regiodirecteur Middin en specialisatie NAH

›  13.10 – 14.30 uur 
 Translationeel hersenonderzoek, Prof. dr. Huub Middelkoop,  
hoogleraar Klinische Neuropsychologie LUMC en Universiteit Leiden  

›  14.30 – 14.45 uur  
Pauze

›  14.45 – 15.45 uur 
 Will I go to Ibiza? De opbrengsten van behandeling in de chronische fase na hersenletsel, 
mw. drs. Judith Zadoks, landelijk programmamanager Hersenz

›  15.45 – 16.30 uur  
Afsluiting door Emmeke van Eersel, regio directeur Middin en specialisatie NAH

›  Externe sprekers uit de NAH-wereld          ›  Casussen uit de praktijk          ›  Tips & tricks 



Volg Middin op Social Media:
www.twitter.com/MiddinOnline
www.facebook.com/MiddinOnline
www.youtube.com/MiddinOnline
www.linkedin.com/company/Middin
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Over Middin
Middin biedt met 3.000 medewerkers ondersteuning, begeleiding, behande-
ling en zorg aan ongeveer 5.000 mensen met een verstandelijke, lichamelijke 
of meervoudige beperking, en aan mensen met niet-aangeboren hersenletsel 
of een beperking door ouderdom. 
Middin heeft een uitgebreid dienstenpakket en ondersteunt gezinnen, 
kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen op maat. Midden in de wijk, in de 
directe omgeving van de cliënt. Middin is werkzaam in Zuid-Holland, onder 
andere in Den Haag, Rotterdam en Zoetermeer.

Middin
Kantoor Rijswijk
Prinses Beatrixlaan 16
2285 VZ Rijswijk
T 070 372 12 34
I www.middin.nl


