Programma ST-RAW kennisatelier “E-mental health”
Datum: 9 november 2017, 15.00-17.00 uur
Locatie: De Kapsalon, Halvemaanpassage 90 te Rotterdam

Tijd
15.00-15.10 uur
15.05-15.10 uur
15.10-15.35 uur

Onderdeel
Welkom
Opening door voorzitter
A.L.I.B.I., een serious game om kinderen te helpen bij de overgang van basisschool
naar voortgezet onderwijs
A.L.I.B.I. is een schooltransitieprogramma voor kinderen met problemen met sociale
communicatie en flexibiliteit. In deze presentatie wordt verteld over de doelstellingen van
prototype 1 van A.L.I.B.I., het ontwikkelproces en onderzoek naar de effectiviteit en
gebruikersvriendelijkheid. Daarnaast wordt een doorkijkje geschetst naar de
doorontwikkeling tot prototype 2.

spreker
Wilma Jansen
Paul Rutten
Patricia Vuijk, Hogeschool Rotterdam en EUR
m.m.v. Paul Bierhaus, YipYip

15.35-16.05 uur

Sociale robotica bij jeugd met een beperking
Onder sociale robotica wordt de in de gezondheidszorg toegepaste robotica verstaan die
gericht is op het aangaan van communicatie en interactie met de gebruiker. Bij Pameijer
worden sociale robotdieren zoals de zeehond Paro en de poes Tabby ingezet bij de groep
ernstig meervoudig beperkte kinderen en jongeren. De sprekers delen de resultaten en
laten de zaal ervaren wat het inzetten van sociale robots kan betekenen voor de cliënten.

Steven Mersch, Stichting Pameijer
m.m.v. Margaret Basar, Stichting Pameijer

16.05-16.30 uur

Kirstin Greaves-Lord, Erasmus MC
m.m.v. Björn Jamie van Pelt, Erasmus MC en
Yulius

16.30-17.00 uur

DiSCoVR: een virtual reality behandeling
Een pilot studie naar de effecten van de Dynamische Interactieve Sociale Cognitie Virtual
Reality training bij (jong)volwassenen met een Autisme spectrum stoornis.
In deze presentatie wordt inzicht gegeven in een nieuwe behandeling waarbij virtual reality
wordt ingezet om de sociale cognitie bij jongvolwassenen met autisme te versterken.
Forumdiscussie of discussie met zaal?

17.00-17.30 uur

Sluiting en gelegenheid voor napraten

o.l.v. Paul Rutten

Over de voorzitter en sprekers:

Paul Rutten

is hoofd van Creating 010 van de Hogeschool Rotterdam. Dit centrum focust op de creatieve industrie en werkt nauw samen met het instituut voor
communicatie, media en informatie technologie van de Hogeschool Rotterdam en de Willem de Kooning Kunstacademie. Paul Rutten is tevens zelfstandig onderzoeker (Paul
Rutten Onderzoek, Haarlen). Zijn expertise ligt op het gebied van de combinatie van media, creatieve economie, cultuur, innovatie en strategische / beleidsadvisering. Paul
studeerde communicatie wetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Patricia Vuijk is senior onderzoeker aan de Erasmus Universiteit en lector Publieke Zorg en Preventie voor Jeugd aan de Hogeschool Rotterdam. De missie van haar
lectoraat een significante bijdrage te leveren aan effectieve preventie en zorg voor jeugdigen in Rotterdam. Binnen haar lectoraat werkt zij aan de ontwikkeling en testen van
geïndiceerde preventieve interventies gericht op bijvoorbeeld het versterken van resilience. Verder werkt zij aan de ontwikkeling van implementatie-strategieën voor het
versterken van de vaardigheden van jeugdprofessionals. Patricia deed de lerarenopleiding basisonderwijs aan de hogeschool Rotterdam en studeerde pedagogische
wetenschappen aan de rijksuniversiteit Leiden. Zij promoveerde op het proefschrift “Sekse-specifieke ontwikkelingspaden van psychopathologie: Bevindingen van een
preventieve interventie studie” aan de Erasmus Universiteit.

Paul Bierhaus is directeur bij YipYip. YipYip maakt in nauwe samenwerking met wetenschap, praktijk en doelgroepen serious games. Hij is gespecialiseerd in
illustratie, animatie en geluidsontwerp voor educatieve doeleinden en positieve gedragsbeïnvloeding. Paul studeerde aan de Willem de Kooning kunstacademie.

Margareth Basart is werkzaam bij stichting Pameijer en heeft in de loop der jaren diverse functies vervuld zoals groepsbegeleider, speltherapeut en eHealth adviseur.
Zij is gedurende de afgelopen 7 jaar vooral bezig geweest met het onderzoek naar- en implementatie van digitale middelen voor de verschillende doelgroepen die
ondersteuning krijgen bij Pameijer. Hierdoor kunnen de verschillende doelgroepen de zelfstandigheid en kwaliteit van leven behouden of vergroten.
Margareth is bijvoorbeeld betrokken bij het ontstaan en de ontwikkeling van het Ik Boekje. Pameijer heeft voor deze App de Jenneke van Veen Verbeterprijs 2015 ontvangen.

Steven Mersch is product ontwikkelaar bij de afdeling Onderzoek & Ontwikkeling van Stichting Pameijer. In deze rol is hij verantwoordelijk voor het aanpassen en
onderhouden van bestaande en ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. De productontwikkelaar bepaalt of en welke producten aantrekkelijk zijn voor (potentiële)
opdrachtgevers, gemeenten, zorgverzekeraars en bedrijven. Hij bouwt en onderhoudt een relevant regionaal en landelijk netwerk, signaleert trends en ontwikkelingen,
vertaalt deze naar kansen voor de organisatie en eventuele stakeholders. Steven Mersch was werkzaam als psychiatrisch verpleegkundige, teamleider en vervulde diverse
managers en projectleiders functies. Opleidingen: B-verpleegkundige, VO-Management, coachend leiderschap, dienend leiderschap, project management.is
productontwikkelaar bij Pameijer.

Kirstin Greaves-Lord is universitair docent bij de afdeling Kinder- en Jeugd Psychiatrie / Psychologie van Erasmus MC-Sofia Kinderziekenhuis. Zij is hoofd van het
onderzoeks- en innovatieprogramma autisme waarin wordt samengewerkt met Yulius. Zij richt zich op ontwikkelingsbeloop van autisme, effectiviteit van interventies gericht
op het verbeteren van sociale participatie. Opbrengsten van haar onderzoek worden vertaald naar producten voor de ggz-praktijk en trainingen voor professionals. Haar
naam is verbonden aan meer dan 40 internationale en bijna 20 Nederlandstalige publicaties.

Björn Jamie van Pelt is werkzaam als promovendus op het project DISCoVR bij Erasmus MC en Yulius. Hij is afgestudeerd psycholoog, maar binnen Yulius vooral
werkzaam als onderzoeker. Thema’s binnen deze onderzoeken variëren van een praktijkgericht coachingsprogramma voor jongeren met ADHD tot sociale
vaardigheidstrainingen voor jongeren met autisme en onderzoek naar hoe de emotieregulatie in het brein van jongvolwassenen met autisme functioneert.

