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NSPOH goes viral!

Wat hebben we geleerd van de COVID-19 pandemie? De wereld stond op zijn kop. Vanaf maart 2020 
hield het coronavirus niet alleen heel Nederland in z’n greep. Het dwong de mens tot bezinning, wereldwijd. 
Met elkaar stonden we voor een opdracht van enorme omvang. Hoe kijken we terug op deze periode? 
Waar en hoe is de coronacrisis begonnen? Welke impact heeft dit virus, deze minuscule levensvorm, 
op onze wereld? Welk gedrag riep dit op? En hoe is besluitvorming over de bestrijding tot stand gekomen? 
Wat waren de ethische dilemma’s van de coronabestrijding of mondiale uitbraken in het algemeen? 
Hoe werd gewerkt aan het verhogen van de vaccinatiegraad? En hoe heeft de crisis geleid tot een 
transitie in de maatschappij en wat die betekent voor zowel het werken, sociale contacten of zorg? 
Wat betekent het als een vaccin 95% effectief is? En wat zijn beroepsziekten in relatie met Covid? 
Om deze en vele andere vragen te beantwoorden over de hele breedte van de public en occupational 
health vind je de meest recente inzichten en kennis in dit congres.

* Per ronde kun je kiezen uit een masterclass of parallelsessie. Hieronder volgen de inhoudelijke omschrijvingen. 
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15.40 Plenaire lezing – Toekomst na de pandemie  |  Richard van Hooijdonk, futurist 

16.25 Afsluiting en dankwoord  |  Dagvoorzitter Maaike de Vries
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Inschrijven kan tot uiterlijk maandag 22 november, vol = vol!

Ad Verbrugge
Masterclass - De weg van de minste weerstand – vervolgdiscussie op plenaire lezing
Wat leert ons de coronacrisis over de manier waarop we ons tegenwoordig verhouden tot ons lichaam, tot onze 
eigen gezondheid? Welke rol spelen daarbij media en technologie en hoe kunnen we voorkomen dat onze 
medische industrie niet verworteld tot intensieve menshouderij? In deze masterclass is het mogelijk vragen te 
stellen aan en te discussiëren met Ad Verbrugge op basis van de plenaire sessie.

Trudeke Möller
Parallelsessie - Long Covid: vanuit de scope van longarts/aios bedrijfsgeneeskunde
Trudeke Möller is longarts, aios bedrijfsgeneeskunde bij Wellbe/ NCKA en begeleidt werknemers met (Long) 
Covid. Vanuit deze expertise gaat zij tijdens deze parallelsessie met jullie in gesprek over Long Covid, belast-
baarheid en re-integratie van werknemers

Ruud Roos
Parallelsessie - Omgaan en begrijpen van andersdenkenden
In deze parallelsessie wordt u meegenomen in hoe we andersdenkenden (complotdenkers, vaccinweigeraars) 
kunnen begrijpen en hoe we hier mee om zouden kunnen gaan.

Menno van Zelm
Parallelsessie - Het immunologisch geheugen na Covid-infectie of vaccinatie
In het voorjaar van 2020 ontwikkelde de onderzoeksgroep van immunoloog Menno van Zelm een test die kon 
uitwijzen of iemand het coronavirus had en wat voor medische gevolgen het zou hebben voor een bepaald 
persoon. Het was groot nieuws. In deze sessie vertelt Menno over hoe een Covid-infectie of vaccinatie kan 
zorgen voor bescherming tegen het Covid-19-virus (immunologisch geheugen). Wat weten de wetenschappers 
op dit moment over de mate en tijd van bescherming na een doorgemaakte infectie of vaccinatie en 
bescherming tegen zorgwekkende varianten?

Wilma Duijst
Parallelsessie - Is de combinatie van de dood en het virus gelijk aan een dood virus?
Wilma Duijst is hoogleraar Forensische Geneeskunde en Gezondheidsstrafrecht bij de universiteit van 
Maastricht. Haar onderzoeksgroep deed onderzoek naar het veilig omgaan met lijken die worden verdacht van 
Covid-19. Zijn mensen die zijn overleden door Covid-19 nog steeds infectieus? Welke richtlijnen zijn er wereldwijd 
voor het omgaan met overleden mensen met Covid-19? Daarover praat zij je bij tijdens deze parallelsessie.

Henk Jans
Parallelsessie - Covid-19 en de omgeving
Vanuit zijn professie is Jans betrokken bij een aantal specifieke Covid-19-vraagstukken, zoals bijvoorbeeld wat 
de invloed is van het hebben van een goede ventilatie op de mate van verspreiding van het coronavirus en de 
impact daarvan op de gezondheid. Hoe gedraagt het virus zich daarbij. Of met de vraag of de bestaande 
luchtverontreiniging in Nederland, specifiek in bepaalde gebieden, zoals Noordoost-Brabant met een hoge vee 
dichtheid, van invloed is op een snelle verspreiding van het virus en daarmee van de impact die het virus heeft 
op de gezondheid van specifieke groepen in die gebieden, zoals bijvoorbeeld op Q-koorts patiënten. Specifiek 
is de vraag hoe het gedrag van het virus is en in welke mate het zich als fijn stofdeeltje gedraagt en wat daar 
de gevolgen van zijn voor kwetsbaren. Dat zijn een paar van de vragen waarmee Henk Jans zich bezighoudt en 
die in deze sessie zeker aan de orde komen.

Dirk Eggink
Parallelsessie – Surveillance van SARS-CoV-2 varianten
Dirk Eggink is viroloog en senior-onderzoeker bij het RIVM. Hij is gespecialiseerd in de evolutie van virussen en 
hoe we virusinfecties kunnen remmen. In die rol is hij ook nauw betrokken bij de surveillance van luchtwegin-
fecties waaronder het influenza virus en SARS-CoV-2, het virus dat COVID-19 veroorzaakt. Deze surveillance 
en variant monitoring speelt een belangrijke rol in de informatie voorziening naar OMT en beleidsmakers. Hij 
vertelt wat inmiddels bekend is van SARS-CoV-2 varianten en hoe deze te monitoren. Overeenkomsten en 
verschillen voor monitoring van andere respiratoire ziekteverwekkers in tijden van deze pandemie zullen 
besproken worden.

Tamara de Weijer
Masterclass – De invloed van voeding en leefstijl op de gezondheid en ziekten
Tamara de Weijer is oprichter en voormalig voorzitter van Vereniging van Leefstijl en huisarts. Het afgelopen 
jaar is het duidelijk geworden dat overgewicht en andere ongezonde leefstijlgedragingen kunnen samenhan-
gen met een gecompliceerd verloop van Covid-19. Tamara verzorgt op deze dag een masterclass over die 
invloed van leefstijl op het verloop van de ziekte en hoe artsen in de spreekkamer aandacht kunnen besteden 
aan dit aspect.              
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Wat leert ons de coronacrisis over de manier waarop we ons tegenwoordig verhouden tot ons lichaam, tot onze 
eigen gezondheid? Welke rol spelen daarbij media en technologie en hoe kunnen we voorkomen dat onze 
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baarheid en re-integratie van werknemers

Ruud Roos
Parallelsessie - Omgaan en begrijpen van andersdenkenden
In deze parallelsessie wordt u meegenomen in hoe we andersdenkenden (complotdenkers, vaccinweigeraars) 
kunnen begrijpen en hoe we hier mee om zouden kunnen gaan.

Menno van Zelm
Parallelsessie - Het immunologisch geheugen na Covid-infectie of vaccinatie
In het voorjaar van 2020 ontwikkelde de onderzoeksgroep van immunoloog Menno van Zelm een test die kon 
uitwijzen of iemand het coronavirus had en wat voor medische gevolgen het zou hebben voor een bepaald 
persoon. Het was groot nieuws. In deze sessie vertelt Menno over hoe een Covid-infectie of vaccinatie kan 
zorgen voor bescherming tegen het Covid-19-virus (immunologisch geheugen). Wat weten de wetenschappers 
op dit moment over de mate en tijd van bescherming na een doorgemaakte infectie of vaccinatie en 
bescherming tegen zorgwekkende varianten?

Wilma Duijst
Parallelsessie - Is de combinatie van de dood en het virus gelijk aan een dood virus?
Wilma Duijst is hoogleraar Forensische Geneeskunde en Gezondheidsstrafrecht bij de universiteit van 
Maastricht. Haar onderzoeksgroep deed onderzoek naar het veilig omgaan met lijken die worden verdacht van 
Covid-19. Zijn mensen die zijn overleden door Covid-19 nog steeds infectieus? Welke richtlijnen zijn er wereldwijd 
voor het omgaan met overleden mensen met Covid-19? Daarover praat zij je bij tijdens deze parallelsessie.

Henk Jans
Parallelsessie - Covid-19 en de omgeving
Vanuit zijn professie is Jans betrokken bij een aantal specifieke Covid-19-vraagstukken, zoals bijvoorbeeld wat 
de invloed is van het hebben van een goede ventilatie op de mate van verspreiding van het coronavirus en de 
impact daarvan op de gezondheid. Hoe gedraagt het virus zich daarbij. Of met de vraag of de bestaande 
luchtverontreiniging in Nederland, specifiek in bepaalde gebieden, zoals Noordoost-Brabant met een hoge vee 
dichtheid, van invloed is op een snelle verspreiding van het virus en daarmee van de impact die het virus heeft 
op de gezondheid van specifieke groepen in die gebieden, zoals bijvoorbeeld op Q-koorts patiënten. Specifiek 
is de vraag hoe het gedrag van het virus is en in welke mate het zich als fijn stofdeeltje gedraagt en wat daar 
de gevolgen van zijn voor kwetsbaren. Dat zijn een paar van de vragen waarmee Henk Jans zich bezighoudt en 
die in deze sessie zeker aan de orde komen.

10.10 - 11.00 uur – Parallelsessie ronde 1
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Laura Shields-Zeeman 
Parallelsessie - De gevolgen van het virus en de lockdown voor het psychisch welbevinden 
De uitbraak van het Covid-19-virus en alle maatregelen die zijn afgekondigd om de uitbraak tegen te gaan en 
overbelasting van het zorgsysteem te voorkomen, hebben invloed op de mentale gezondheid van volwassenen 
én kinderen. Laura Schields-Zeeman vertelt over de onderzoeken die het Trimbos heeft gedaan naar deze 
relatie en hoe we mensen met en zonder psychische kwetsbaarheid kunnen ondersteunen. 

Elisa Pieri 
Parallelsessie – Pandemic preparedness: A sociological approach to decision making under conditions of 
radical uncertainty (Engelse sessie) 
Elisa Pieri is lecturer at the University of Manchester, where she has been conducting research on pandemic 
preparedness since 2006. As an expert commentator, she has frequently contributed to the media and policy 
debate on the Covid-19 pandemic. She is the author of the 2021 book Pandemics: The Basics (Routledge). In 
this lecture, Elisa makes the case for drawing on sociological knowledge, alongside medical and other knowl-
edge already mobilised in pandemic planning, and for moving towards participatory crisis governance. 

 
Lex Burdorf 
Parallelsessie - De impact van thuiswerken op de omgeving en maatschappij 
Lex Burdorf is hoogleraar maatschappelijke gezondheid bij het Erasmus MC. Volgens Lex Burdorf heeft een 
verschuiving naar thuiswerk zowel negatieve als positieve gevolgen voor de gezondheid, afhankelijk van doel-
groep, werk en woon- en leefsituatie. Het paradigma van belasting versus belastbaarheid voldoet niet meer bij 
preventie en sociaal-medische begeleiding. Daarom is het belangrijk dat bedrijfsartsen meebewegen. In deze 
sessie hoor je hier meer over. 

Klasien Horstman 
Parallelsessie - Virussen stoppen niet bij de grens. Nationale besmettingscijfers, nationale grenspolitiek en 
het alledaagse leven in een grensregio 
Klasien Horstman is hoogleraar filosofie van de publieke gezondheid bij de Universiteit Maastricht. Ze deed – 
deels antropologisch - onderzoek naar ervaringen van gezondheidsprofessionals in Nederland, Duitsland en 
België met de bestrijding van Covid-19 in een grensregio met grote grensoverschrijdende mobiliteit. Welke 
dilemma’s hebben ze ervaren en hoe nuttig waren grenssluitingen eigenlijk? Waren grenssluitingen niet vooral 
symboolpolitiek? Op basis van dat onderzoek zal ze reflecteren op de relatie tussen nationale kennisinfrastruc-
turen voor infectieziekten bestrijding, nationale politieke culturen, en de grensoverschrijdende mobiliteit van 
virussen, mensen en goederen.     

Eveline Vlaanderen 
Parallelsessie - Weerstand tegen (Covid-19)-vaccinaties: in de spreekkamer: It takes two to tango 
Eveline Vlaanderen is arts M+G, jeugd- en stafarts bij de GGD Hollands Noorden. Zij bespreekt haar ervaringen 
met weerstand van ouders tegen het vaccineren van hun kinderen. Welke praktische handvatten heb je om een  
gesprek hierover te hebben met ouders? Dat is het onderwerp van deze parallelsessie, waarbij de deelnemers 
ook om inbreng gevraagd wordt. 

Salem Zeggay 
Parallelsessie - Vaccineren: hoe bereik je specifieke doelgroepen voor vaccinatie? 
Salem Zeggay is jeugdarts bij de GGD Amsterdam en vrijwilliger bij de Helpdesk.
Zij vertelt in deze sessie hoe zij bepaalde groepen probeert te bereiken voor vaccinatie. Het gaat hierbij onder 
andere om jongeren en mensen met een lagere sociaaleconomische status of een niet-Nederlandse achter-
grond. Zij discussieert met jullie over deze uitdaging en wisselt goede voorbeelden met jullie uit.

 

11.15-12.05 uur – Parallelsessie ronde 2 Loek Stokx 
Parallelsessie - Hoe maken we gebruik van data en wetenschapelijk advies om beleidsmakers en bestu-
urders te informeren 
Als persoonlijk adviseur van Jaap van Dissel is Loek Stokx betrokken geweest bij het informeren van beleids-
maker over de te nemen maatregelen in de Covid-19-pandemie. In welke mate zijn de beslissingen evidence 
based en wat is de rolverdeling tussen kennis en andere factoren in het beleidsproces? 

Kasper Janssen 
Parallelsessie - herstel fysieke fitheid na Covid-19 en impact leefstijl 
Dr. Kasper Janssen is sportarts, leefstijlarts en slaap & herstel specialist in Utrecht (www.desportarts.nl). 
Kasper Janssen heeft sinds juni 2020 tientallen mensen post COVID begeleid bij het herstel van hun fysieke 
fitheid. Werk heeft natuurlijk een grote impact op de belasting-herstel balans van deze mensen. In het COFIT 
traject wordt door middel van een CPET(inspanningstest) de belastbaarheid van de deelnemer concreet 
bepaald. Als er geen cardiale of pulmonale beperking is wordt trainingsadvies gegeven. Daarnaast gebruikt 
Kasper de zogenaamde Lifestyle Analyse, een meerdaagse HRV-meting, om de impact van werk, beweging 
en slaap inzichtelijk te maken. Ongeveer 80 procent van de deelnemers is hierdoor succesvol hersteld. In deze 
sessie worden de belangrijkste belemmeringen voor herstel post COVID belicht, indicaties voor verwijzing 
CPET besproken, en krijgen deelnemers concrete tips die de re-integratie van werknemers post COVID 
kunnen bevorderen. 

Lisanne Arayess en Anita Vreugdenhil
Parallelsessie - Leefstijl van gezinnen tijdens de Covid-19 pandemie 
Resultaten uit onze COLC-studie laten de vergaande gevolgen van de Covid-19 pandemie op de leefstijl van 
gezinnen helaas duidelijk zien. Maar wat moeten we nu met deze resultaten? Wat voor invloed kan dit hebben 
op de gezondheid van jouw patiëntenpopulatie? En wat kun jij zelf doen in jouw spreekkamer om dit 
bespreekbaar in te maken? In deze interactieve parallelsessie gaan we dieper in op deze leefstijlveranderin-
gen tijdens de Covid-19 pandemie en gaan we actief aan de slag met handvatten voor jouw volgende 
consult.



Laura Shields-Zeeman 
Parallelsessie - De gevolgen van het virus en de lockdown voor het psychisch welbevinden 
De uitbraak van het Covid-19-virus en alle maatregelen die zijn afgekondigd om de uitbraak tegen te gaan en 
overbelasting van het zorgsysteem te voorkomen, hebben invloed op de mentale gezondheid van volwassenen 
én kinderen. Laura Schields-Zeeman vertelt over de onderzoeken die het Trimbos heeft gedaan naar deze 
relatie en hoe we mensen met en zonder psychische kwetsbaarheid kunnen ondersteunen. 

Elisa Pieri 
Parallelsessie – Pandemic preparedness: A sociological approach to decision making under conditions of 
radical uncertainty (Engelse sessie) 
Elisa Pieri is lecturer at the University of Manchester, where she has been conducting research on pandemic 
preparedness since 2006. As an expert commentator, she has frequently contributed to the media and policy 
debate on the Covid-19 pandemic. She is the author of the 2021 book Pandemics: The Basics (Routledge). In 
this lecture, Elisa makes the case for drawing on sociological knowledge, alongside medical and other knowl-
edge already mobilised in pandemic planning, and for moving towards participatory crisis governance. 

 
Lex Burdorf 
Parallelsessie - De impact van thuiswerken op de omgeving en maatschappij 
Lex Burdorf is hoogleraar maatschappelijke gezondheid bij het Erasmus MC. Volgens Lex Burdorf heeft een 
verschuiving naar thuiswerk zowel negatieve als positieve gevolgen voor de gezondheid, afhankelijk van doel-
groep, werk en woon- en leefsituatie. Het paradigma van belasting versus belastbaarheid voldoet niet meer bij 
preventie en sociaal-medische begeleiding. Daarom is het belangrijk dat bedrijfsartsen meebewegen. In deze 
sessie hoor je hier meer over. 

Klasien Horstman 
Parallelsessie - Virussen stoppen niet bij de grens. Nationale besmettingscijfers, nationale grenspolitiek en 
het alledaagse leven in een grensregio 
Klasien Horstman is hoogleraar filosofie van de publieke gezondheid bij de Universiteit Maastricht. Ze deed – 
deels antropologisch - onderzoek naar ervaringen van gezondheidsprofessionals in Nederland, Duitsland en 
België met de bestrijding van Covid-19 in een grensregio met grote grensoverschrijdende mobiliteit. Welke 
dilemma’s hebben ze ervaren en hoe nuttig waren grenssluitingen eigenlijk? Waren grenssluitingen niet vooral 
symboolpolitiek? Op basis van dat onderzoek zal ze reflecteren op de relatie tussen nationale kennisinfrastruc-
turen voor infectieziekten bestrijding, nationale politieke culturen, en de grensoverschrijdende mobiliteit van 
virussen, mensen en goederen.     

Eveline Vlaanderen 
Parallelsessie - Weerstand tegen (Covid-19)-vaccinaties: in de spreekkamer: It takes two to tango 
Eveline Vlaanderen is arts M+G, jeugd- en stafarts bij de GGD Hollands Noorden. Zij bespreekt haar ervaringen 
met weerstand van ouders tegen het vaccineren van hun kinderen. Welke praktische handvatten heb je om een  
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Salem Zeggay 
Parallelsessie - Vaccineren: hoe bereik je specifieke doelgroepen voor vaccinatie? 
Salem Zeggay is jeugdarts bij de GGD Amsterdam en vrijwilliger bij de Helpdesk.
Zij vertelt in deze sessie hoe zij bepaalde groepen probeert te bereiken voor vaccinatie. Het gaat hierbij onder 
andere om jongeren en mensen met een lagere sociaaleconomische status of een niet-Nederlandse achter-
grond. Zij discussieert met jullie over deze uitdaging en wisselt goede voorbeelden met jullie uit.
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sessie worden de belangrijkste belemmeringen voor herstel post COVID belicht, indicaties voor verwijzing 
CPET besproken, en krijgen deelnemers concrete tips die de re-integratie van werknemers post COVID 
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Lisanne Arayess en Anita Vreugdenhil
Parallelsessie - Leefstijl van gezinnen tijdens de Covid-19 pandemie 
Resultaten uit onze COLC-studie laten de vergaande gevolgen van de Covid-19 pandemie op de leefstijl van 
gezinnen helaas duidelijk zien. Maar wat moeten we nu met deze resultaten? Wat voor invloed kan dit hebben 
op de gezondheid van jouw patiëntenpopulatie? En wat kun jij zelf doen in jouw spreekkamer om dit 
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Paul van Tongeren 
Masterclass - De covid-crisis als spiegel 
Paul van Tongeren is de denker des vaderlands. Filosofie is een oefening in maatschappelijke en individuele 
zelfkennis. Wat leren we over onszelf als we kijken naar hoe we gereageerd hebben op het virus, de gevolgen, 
de maatregelen, de protesten? Zijn we veranderd door de ervaring van de ‘crisis’? Of heeft die crisis vooral 
laten zien hoe we al veranderd waren? Pas als we proberen zo in de spiegel te kijken, kunnen we er misschien 
vervolgens ook lessen uit trekken. 

Ira Helsloot 
Parallelsessie - Besluitvorming in tijden van crisis: a peek in the black box – vervolgdiscussie op plenaire 
lezing 
Ira Helsloot is hoogleraar besturen van veiligheid bij de Radboud Universiteit in Nijmegen. 
Aansluitend op de plenaire lezing over de wijze waarop crisisbesluitvorming tot stand komt, zullen we in deze 
paralelsessie spreken over hoe ‘witte’ professionals (toch) sturing kunnen geven aan proportionele crisisbesluit-
vorming. Wat zijn daarvoor de randvoorwaarden en de vereiste competenties? 

Nadia Baart, aios verzekeringsgeneeskunde 
Parallelsessie - Telefonische arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen tijdens de COVID-19 pandemie 
Met de invoer van maatregelen tegen COVID-19 is thuiswerken meer centraal komen te staan.
Nadia Baart bespreekt met jullie haar onderzoek naar de ervaringen van artsen bij UWV met telefonische 
beoordelingsgesprekken en hun visie hierover ten aanzien van de toekomst. Daarnaast is er ruimte voor 
discussie. Heb jij een bijzondere of lastige casus, en wil je die graag inbrengen ter discussie? Mail deze uiterlijk 
22 november naar nadia.baart@uwv.nl  

Putri Hintaran en Mathilde Balke 
Parallelsessie - Positionering van de professional na de Covid-19-pandemie 
Putri is arts M+G, infectieziektebestrijding en Mathilde Balke verpleegkundige M&G, infectieziektebestrijding. De 
covid-19-pandemie heeft veel aandacht voor de publieke gezondheid en de infectieziektebestrijding opge-
leverd. Putri en Mathilde bespreken met jullie hoe we die aandacht kunnen vasthouden als professionals. Wat 
kan je zelf doen zodat publieke gezondheid hoog op de agenda blijft staan? 

Jaap Maas 
Parallelsessie - Beroepsziekten en (long COVID): Hoe nu verder? 
Jaap Maas is bedrijfsarts en klinisch arbeidsgeneeskundige. Nu er steeds meer mensen en dus ook werkne-
mers door de bedrijfs- of verzekeringsarts gezien worden met langdurige klachten, rijst de vraag of COVID-19 
ook als beroepsziekten kan worden gezien? In deze parallelsessie leert u daar meer over.

Marloes Verhoeven en Jurrie Eijhuisen 
Parallelsessie - De arbeidskansen voor zelfstandigen na het doormaken van een COVID-19 infectie 
Marloes Verhoeven is GZ-psycholoog en Jurrie Eijhuisen is psycholoog NIP en fysiotherapeut. Beiden werken bij 
Condite – Advies bij Ziekteverzuim. Condite heeft eerder al veel ervaring opgedaan in het begeleiden van 
cliënten, veelal zelfstandigen, na infectieziektes zoals Q-koorts en Lyme. Naast de infectie bleken andere 
factoren ook een rol te spelen bij (langdurige) arbeidsongeschiktheid. Te denken valt aan angst, concentratie- 
en geheugenproblemen en gedragsmatige factoren. Zo ook bij Long-COVID. In de begeleiding van 
Long-COVID cliënten worden al deze aspecten in kaart gebracht en aangepakt. Deze aanpak wordt altijd 
getoetst aan en onderbouwd met uitkomsten van recent wetenschappelijk onderzoek. In de presentatie 
bespreken Marloes Verhoeven en Jurrie Eijhuisen deze uitkomsten en hoe deze aanpak leidt tot herstel van 
functioneren, in werk en privé. 

13.45-14.35 uur – Parallelsessie ronde 3  Arnold Bosman 
Parallelsessie - Communicatie in tijden van crisis 
Arnold Bosman was betrokken bij de bestrijding van outbreaks en epidemieën op lokaal, landelijk en internatio-
naal niveau. De manier waarop die gebeurtenissen als crisis worden ervaren, en door wie, is telkens anders. Het 
richten van verschillende vormen van communicatie op verschillende belanghebbenden volgt weliswaar vaste 
principes, maar is ook telkens weer maatwerk. 

Mark Dechesne 
Parallelsessie - Reactie op crisis: Inzichten vanuit psychologisch perspectief 
Mark Dechesne gaat in op de psychologie van crisis en betoogt dat de reactie op een crisis zoals de 
Covid-19-crisis, niet uniform is maar bepaald door de achtergrond en context. Ook zijn er interculturele verschil-
len in de reactie die mensen hebben op een crisis. Het is belangrijk hier oog voor te hebben in het begeleiden 
van cliënten in crisistijd. 

Hans Zaaijer 
Wandelpodcast – Sanquin en corona-antistoffen 
Loop mee en luister. 

Ernst Jurgens 
Parallelsessie - PASC-klare antwoorden 
Begeleiding van werkenden na hun Covid-19-infectie door de bedrijfsarts. 
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