
SYMPOSIUM VRIJDAG 5 NOVEMBER 2021 

Onderzoek naar Vaktherapie: 

de oogst van het laatste decennium 

 

 

PROGRAMMA 

 

10.30 – 11.00 uur Inloop 

11.00 – 11.10 uur Ontvangst 
drs. Hedwig Darley MHSA, directeur Gezondheidszorg en Welzijn Zuyd Hogeschool 

11.10 – 11.30 uur De betekenis van praktijkgericht onderzoek 
   prof. dr. Saskia Brand-Gruwel, lid College van Bestuur Zuyd Hogeschool 

11.30 – 11.40 uur Intermezzo 

11.40 – 12.10 uur Samen kom je verder: oogsten door samenspel(en) 
drs. Robert van den Broek, Academiemanager Vaktherapie, Hogeschool van Arnhem en 

Nijmegen 

ir. Irene Rentenaar, directeur Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen 

prof. dr. Susan van Hooren, Kennisontwikkeling Vaktherapie / Open Universiteit 

12.10 - 13.30 uur Lunch 

13.30 – 14.30 uur Workshops ronde 1 

14.30 – 15.30 uur Workshops ronde 2 

15.30 – 16.15 uur College Tour: in gesprek met Susan van Hooren 
   Rik Koot, dramatherapeut en oud-docent Vaktherapie Zuyd Hogeschool 

16.15 – 16.30 uur Slotwoord 
   drs. Hedwig Darley MHSA, directeur Gezondheidszorg en Welzijn Zuyd Hogeschool 

16.30 – 17.30 uur Napraten en borrel 

Gelegenheid tot informeel afscheid nemen van Susan van Hooren 
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SYMPOSIUM VRIJDAG 5 NOVEMBER 2021 

Onderzoek naar Vaktherapie: 

De oogst van het laatste decennium 

 

 

WORKSHOPS 

 

 

1. VR Health Experience: de digitale vaktherapieruimte 
Dr. Suzanne Haeyen, bijzonder lector Vaktherapie bij Persoonlijkheidsstoornissen, Hogeschool van Arnhem en 

Nijmegen 

Joep Kolijn MA, docent Psychomotorische therapie en techniek, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 

In deze workshop vertellen Suzanne en Joep kort over hun actie-onderzoek ‘Telepresent zijn als vaktherapeut’, dat 

werd ondersteund door ZonMW. Hierin ging het over hoe je bepaalde digitale middelen kunt inzetten binnen 

Vaktherapie. 

Het doel van dit onderzoek was om vaktherapeuten handelingsbekwaam te maken in het inzetten van digitale 

middelen. Zij kregen toegang tot tools, die aansluiten bij vaktherapeutische werkwijzen. Suzanne en Joep vertellen 

over de resultaten, bieden de mogelijkheid tot zelf ervaren in VR en sluiten af met een reflectie op verdere 

ontwikkeling. 

 Maximaal aantal deelnemers aan deze workshop: 15. 

 

 

2. Effecten van Vaktherapie bij LVB meten door middel van N=1 
Drs. Manon Verdonschot, senior onderzoeker lectoraat KenVaK 

In deze workshop worden de deelnemers meegenomen in de geleerde lessen binnen het N=1 onderzoek (Be)Leef in 

de wijk. In dit praktijkgerichte project wordt onderzoek gedaan naar de vraag “Hoe we effecten van vaktherapeutisch 

behandelen (van mensen met LVB) inzichtelijk kunnen maken”. 

Om deze vraag te beantwoorden worden diverse casestudies (N=1) uitgevoerd. Uitgangspunt hierbij is om zo goed 

mogelijk aan te sluiten bij de dagelijkse praktijk van de vaktherapeuten. Succes en de te nemen hobbels worden 

gedeeld. 

 Maximaal aantal deelnemers aan deze workshop: 22. 

 

 

3. Safe & Sound 
Sander van Goor, muziektherapeut, supervisor en oplossingsgericht therapeut 

Safe & Sound is een preventieve interventie waarbij muziektherapie oplossingsgericht en cultuursensitief wordt 

ingezet bij kinderen en jongeren met een vluchtelingenachtergrond en is gericht op het versterken van de verbinding 

tussen de kinderen en jongeren en hun omgeving om veerkracht te bevorderen. 

 Maximaal aantal deelnemers aan deze workshop: 22. 
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4. Beschrijf je praktijk – danstherapeutische interventies voor deelnemers met SOLK 
Dr. Rosemarie Samaritter, associate lector Arts and Health, Codarts Rotterdam 

Louise Klaverweide, MA DMT 

In deze workshop zullen we een kleine studie naar danstherapeutische interventies voor patiënten met Somatisch 

Onvoldoende verklaarbare Lichamelijke Klachten presenteren. De werkwijze van de therapeut werd met behulp van 

intervention mapping in kaart gebracht en vervolgens in een behandelmodule beschreven. In de workshop zullen wij 

ingaan op de methodische werkwijze voor de intervention mapping en ook enkele voorbeelden geven voor de 

klinische toepassing van de gevonden werkvormen. 

 Maximaal aantal deelnemers aan deze workshop: 22. 

 

 

5. De kracht van vaktherapie bij dementie 
Dr. Anna-Eva Prick, docent-onderzoeker Academie voor Vaktherapie Zuyd Hogeschool 

Tijdens deze workshop ontvangt u kennis over muziektherapie en de effecten die het teweeg kan brengen om 

probleemgedrag en / of psychosociale klachten bij mensen met dementie te reduceren. Daarnaast ziet u enkele 

voorbeelden vanuit de praktijk en zult u zelf de mogelijkheden van muziektherapie ervaren. 

 Maximaal aantal deelnemers aan deze workshop: 22. 

 

 

6. MOOV-on 
Drs. Marc Willemsen, Hogeschooldocent Vaktherapie, Hogeschool Utrecht 

Dieuwertje Abeling-Boselie MSc, docent Beeldende Therapie Academie voor Vaktherapie Zuyd Hogeschool 

In de workshop zal op basis van verschillende 'zones' uit het nationale versnellingsplan onderwijsinnovatie informatie- 

en communicatietechnologie op een ervaringsgerichte wijze met elkaar worden onderzocht welke (eigen) ideeën er 

zijn om de kwaliteit van het bacheloronderwijs gericht op het onderzoekende vermogen verder te kunnen 

ontwikkelen en te verduurzamen. De uitkomsten zullen worden vergeleken met de huidige doelstellingen, reeds 

gezette stappen en bereikte resultaten van het project MOOV-on. Het project waarbij bachelor Vaktherapie-

opleidingen van verschillende Hogescholen de bestaande samenwerking rondom onderzoek en onderwijs aan het 

uitbouwen zijn. Wat maken we daaruit op en wat betekent het voor MOOV-on ? 

 Maximaal aantal deelnemers aan deze workshop: 22. 

 

 

7. Spelen met werkingsmechanismen 
Marij Berghs, MDTh, docent Dramatherapie Zuyd Hogeschool en promovendus Dramatherapie binnen KenVaK 

‘Play is the highest form of research’ (Einstein) 

En dat gaan we doen in deze workshop, spelen ! 

Daarna leggen we onze speelervaringen naast de eerste onderzoeksresultaten uit een kritische review naar de 

werkingsmechanismen van een behandeling met dramatherapie voor kinderen en jongeren met psychosociale 

problemen. 

 Maximaal aantal deelnemers aan deze workshop: 22. 

 


