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Beste lezer,
Hoe ziet de toekomst van de psychiatrie er uit? We staan voor belangrijke uitdagingen en
keuzes. Wat is de houdbaarheid van de DSM? Behouden we onze medische identiteit? Kunnen
we behandelmogelijkheden verbeteren of is herstel het nieuwe ideaal? De psychiatrie van de
toekomst biedt ongekende mogelijkheden maar tegelijkertijd ook vele dilemma’s.
Voor u treft u het programmaboek van het 47e Voorjaarscongres van de Nederlandse
Vereniging voor Psychiatrie met als thema ‘Psychiatrie van de toekomst’.
Wij hopen u tijdens het Voorjaarscongres 2019 een inspirerend en innovatief programma aan te
mogen bieden met diverse workshops, symposia, discussiegroepen en -nieuw dit jaar- clinical
cases. Het plenaire programma is gevuld met visionaire en aansprekende, internationale en
nationale, sprekers die hun visie op de toekomst van de psychiatrie geven.
Om het thema meer te laten leven heeft de Commissie Wetenschappelijke Activiteiten
(CWA) vooraf vijf vergezichten van de toekomst geformuleerd en deze als een rode draad door
het programma laten lopen. Deze vergezichten zult u in dit programmaboek aantreffen via
symbolen en uitleg.
Iedere congresdag zullen er twee van deze vergezichten uitgelicht worden in zowel het plenaire
programma, het parallelprogramma, als ook op de expositie in de vorm van themapleinen.
Een ander toekomstgericht onderdeel van het congres vind plaats in een soort ‘glazen kas’
tijdens een Challenge, waarbij 36 studenten uitgedaagd worden om in 30 uur innovatieve
oplossingen te bedenken voor drie thema’s gerelateerd aan de psychiatrie.
Daarbij is er dit jaar in de aankleding van het congres ook meer aandacht voor onze eigen
toekomst en hebben wij in het kader van duurzaamheid onder andere meer gebruik gemaakt
van natuurlijke en recyclebare materialen.
Alle algemene en praktische informatie over het congres is terug te vinden op
www.nvvp.net/voorjaarscongres en via de NVvP App (blz. 10).
We kijken uit naar drie dagen vol inspiratie en innovatie in Maastricht!
de Commissie Wetenschappelijke Activiteiten
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
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Symbolen van de vijf vergezichten
Van DSM naar trans diagnostisch/dimensioneel:
De DSM heeft ons heel veel gebracht maar onderzoek naar stoornissen vanuit diagnostische
concepten wordt gecompliceerd door heterogeniteit in klinische presentatie, oorzaken en prognose
en co-morbiditeit is enorm.  

N=1 of RCT:
De onvoorspelbaarheid van therapieën en pillen tegen psychische aandoeningen is enorm. Komt de
langdurige impasse in het verbeteren van behandeling doordat we te lang vast hebben gehouden aan
trials in groepsverband?  

Hypothese-gedreven ↔ hypothesevrij (Big Data):
Veel van onze symptomatologie is niet zichtbaar voor het “blote oog” en laat zich niet zomaar vangen
in testen of toetsen. Houden we vast aan hypotheses en modellen zodat we weten wat we onderzoeken
of laten we (ook) de computer nieuwe verbanden suggereren?  

Spreekkamer ↔ online/E-Health:
Is overdracht in de spreekkamer werkelijk cruciaal of kunnen we veel winnen door online contacten?
Wat kunnen dynamische metingen via E-Health toevoegen aan de wens om effectmeting te verbeteren?  

Richtlijnen ↔ Patiënt-narratief:
Verhalenbanken en de herstelbeweging lijken een hernieuwd elan te willen geven aan de arts-patiënt
relatie. Tegelijkertijd worden zorgstandaarden en richtlijnen steeds dominanter in de zorg geïmplementeerd. Hoe moeten deze twee stromingen in de toekomst worden verbonden?
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1. Hilgo Bruining psychiater & voorzitter CWA
2. Roberto Bakker psychiater
3. Annemiek Dols psychiater
4. Max de Leeuw psychiater
5. J urjen Luijkx psychiater
(ontbreekt op de foto)

5

congrescommissie voorjaarscongres

2

10
3

1
4

6. Kim Maijer psychiater
7. Machteld Marcelis psychiater
8. Roel Mocking aios
9. Eveline Veltman psychiater
10. Catherine van Zelst onderzoekster & ervaringsdeskundige
11. Janneke Zinkstok psychiater

Foto gemaakt door: Jeroen van Kooten
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organisatie
Bestuur Nederlandse Vereniging
voor Psychiatrie
Damiaan Denys, voorzitter (tot 3 april 2019)
Elnathan Prinsen, voorzitter (vanaf 3 april 2019)
Arnoud Jansen (tot 3 april 2019)
Carla Hagestein
Nienke Vulink
Alan Ralston
Ariëtte van Reekum
Commissie Wetenschappelijke
Activiteiten (inhoudelijk programma)
Hilgo Bruining, voorzitter
Roberto Bakker
Annemiek Dols
Max de Leeuw
Jurjen Luykx
Kim Maijer
Machteld Marcelis
Roel Mocking
Eveline Veltman
Catherine van Zelst
Janneke Zinkstok
Bureau Nederlandse Vereniging
voor Psychiatrie (organisatie &
communicatie)
Liesbeth van Gangelen
030 – 282 33 03
voorjaarscongres@nvvp.net
www.nvvp.net/voorjaarscongres

Klinkhamer Group (inschrijvingen)
Maxime Kuijpers
043 – 362 70 08
helpdesk@klinkhamergroup.com
www.klinkhamergroup.com
Congress Company (expositie)
Burnie Buijssen
073 – 700 35 00
info@congresscompany.com
www.congresscompany.com
Breener Meeting Professionals
(facilitaire zaken)
Karla Haas
026 - 202 20 63
info@breener.nl
www.breener.nl
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deelnamekosten en kortingsregelingen
Deelnamekosten in euro’s
Online inschrijving:

T/m 04-03-2019

Psychiater lid
NVvP

Vanaf 05-03-2019

Aios lid
NVvP

Psychiater lid
NVvP

Niet leden vanaf 05-03-2019

Aios Anios
Agiko. Oio,
psychologen
io (tot GZ
of tot KP, of
KNP)

Aios lid
NVvP

Leden
VVP/NIP/
FGzPt/VSR*
Senior &
junior
wetenschappelijk
onderzoekers**

Overig

Deelname 3 dagen

599

417

685

459

491

711

966

Deelname 2 dagen

539

374

610

422

454

621

788

Deelname 1 dag

386

271

427

297

330

433

519

77

62

87

72

77

97

128

Feestavond donderdag 4 april

De toegangsprijzen voor het Voorjaarscongres 2019 zijn vastgesteld op basis van de CPI 2018-2019 (Consumenten Prijs Index) en de BTW verhoging van 6% naar 9%

Leden van de NVvP krijgen voorrang bij inschrijving; niet-leden kunnen zich aanmelden vanaf 5 maart 2019
* V VP = Vlaamse Verenging voor Psychiatrie
NIP = Nederlands Instituut van Psychologen
FGzPt = Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten
VSR = Verpleegkundig Specialisten Register
- Leden van de VVP, NIP, FGzPt en VSR dienen bij inschrijving naast het BIG-nr ook hun lidmaatschapsnummer in te vullen. Van aios
(niet
- leden), anios en agiko vragen we een bewijs van inschrijving bij de opleiding. Deze kan in de inschrijfmodule worden geüpload.
- Bij het NIP en de FGzPt krijgt u alleen accreditatiepunten toegekend indien u het volledige congres (drie dagen) bezoekt.
* * Iedere Senior Wetenschappelijk Onderzoeker mag gratis een junior onderzoeker meenemen

Aios-pakket
Ook dit jaar hebben wij voor aios die lid zijn van de NVvP een pakket samengesteld om tegen
een gereduceerd tarief deel te kunnen nemen aan het Voorjaarscongres. Het pakket bestaat
uit:
• 3 dagen toegang tot het Voorjaarscongres 2019;
• 2
 overnachtingen, inclusief ontbijt (aankomst woensdag 3 april, vertrek vrijdag 5 april) in het
Bastion Hotel te Maastricht, nabij Vrijthof)
• 1 kaartje voor de feestavond op donderdag 4 april
De prijs van dit aios-pakket bedraagt € 525,– per persoon en is gebaseerd op twee personen
per kamer. Er is plek voor maximaal 80 aios (in 40 kamers). Inschrijving verloopt via de online
inschrijfmodule.
Aanmelden kan op www.nvvp.net/voorjaarscongres
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Beleid korting / vrijstelling congreskosten
Lid NVvP

Aios lid NVvP

Aios, Anios, Agiko
(niet leden)

Leden VVP/NIP/
FGzPt/VSR

Niet leden

Ledenraadsleden

Vrij entree

Vrij entree

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Ereleden en Leden van
verdienste

Vrij entree

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Commissie- en werkgroepleden

Vrij entree

Vrij entree

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Leden afdelingsbestuur 50% vergoeding van 50% vergoeding van
en platformcoördinainschrijfgeld
inschrijfgeld
toren

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Spreker parallelsessie
en postersessie

Per sessie €82,korting op inschrijfgeld, met een
maximum van drie
sessies
(3 x €82,-)

Per sessie €118,korting op inschrijfgeld, met een
maximum van drie
sessies
(3 x €118,-)

Per sessie €160,korting op inschrijfgeld, met een
maximum van drie
sessies
(3 x €160,-)

Per sessie €99,korting op inschrijfgeld, met een
maximum van drie
sessies
(3 x €99,-)

Per sessie €70,korting op inschrijfgeld, met een
maximum van drie
sessies
(3 x €70,-)

De kortingsregelingen zijn niet in combinatie met elkaar mogelijk
Komt u alleen spreken?
Indien u alleen een lezing geeft, betaalt u geen deelnamekosten. U dient zich echter wel van tevoren in te schrijven via de inschrijfmodule. In de module kunt u aangeven dat u alleen komt spreken. De module herkent u automatisch als spreker, wanneer dit tijdens
het indienen van de lezing is aangegeven. U ontvangt vervolgens een badge zonder barcode en kunt deze dus niet scannen tijdens het
Voorjaarscongres. U krijgt daarmee ook geen accreditatiepunten. Wanneer u tijdens het Voorjaarscongres een lezing geeft, kunt u zelf
de punten hiervoor toevoegen aan uw persoonlijk dossier.

Aantal sprekers korting per sessie
Discussiegroep
Voor een discussiegroep hebben maximaal vijf sprekers recht op de sprekerskorting: één debatleider en maximaal vier panelleden.
Workshop
Voor een workshop hebben maximaal twee sprekers (workshopleiders) recht op de sprekerskorting.
Symposium (individuele lezingen)
Een symposium bestaat uit maximaal zes lezingen. Per lezing krijgt één spreker korting en per
symposium krijgt één voorzitter korting.
Postersessie
Per poster krijgt één spreker korting.
Clinical Cases:
Per gevalsbeschrijving hebben maximaal twee sprekers recht op de sprekerskorting
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In- én uitscannen voor accreditatie
Op iedere deelnemersbadge staat een barcode. Het scannen van deze code is verplicht voor
accreditatie. Wanneer u uw badge niet scant, terwijl u wel aanwezig bent, krijgt u voor deze dag
geen accreditatiepunten toegeschreven in uw persoonlijk dossier.
Net als afgelopen jaar is het verplicht dat u uw badge zowel bij binnenkomst als bij het weggaan laat scannen. Dit geldt uiteraard alleen als u accreditatiepunten wenst te ontvangen. De
scanapparaten vindt u in de ontvangsthal van het MECC.
Accreditatiepunten
Voor het Voorjaarscongres vragen we accreditatie aan bij de NVvP voor maximaal 18 punten,
verdeeld over drie congresdagen: woensdag 6 punten, donderdag 6 punten en vrijdag 6 punten.
Daarnaast is accreditatie aangevraagd bij het NIP (Nederlandse Instituut van Psychologen),
bij de FGzPt (Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten) en bij
het VSR (Verpleegkundig Specialisten Register). Bij het NIP en de FGzPt krijgt u alleen
accreditatiepunten toegekend indien u het volledige congres (drie dagen) bezoekt.
Evaluatie verplicht voor accreditatie
Het invullen van de digitale evaluatie van het Voorjaarscongres is verplicht voor de accreditatie
van de NVvP.
Zowel de parallelsessies als de overige programmaonderdelen kunt u volledig via de app
beoordelen. Lees meer onder congresevaluatie in de app (pag11).
Van de algemene vragen ontvangt u ook nog een link via de mail, het is dus van belang dat u bij
uw inschrijving het juiste mailadres invult. In dit bericht staat tot wanneer u kunt reageren. Na
deze datum is de evaluatie gesloten en is het niet meer mogelijk uw evaluatie in te vullen en
krijgt u geen accreditatiepunten.
Bewijs van deelname
Tijdens het Voorjaarscongres geven we geen bewijs van deelname uit. Dit omdat de
accreditatiepunten voor NVvP-, FGzPt-, NIP- en VSR-leden automatisch in het persoonlijk
dossier bijgeschreven worden, mits de badge elke dag van aanwezigheid (in- en uit)gescand
is en de evaluatie is ingevuld. Mocht u desondanks toch een bewijs van deelname willen
ontvangen, dan kunt u deze aanvragen door te mailen naar helpdesk@klinkhamergroup.com.
Dit geldt ook voor buitenlandse deelnemers.
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Download nu de Voorjaarscongres-app.
Hierin vindt u de meest actuele programma-informatie en het laatste nieuws.
Ook staat hierin achtergrondinformatie over sprekers, parallelsessies en posters.
Stel met de app uw eigen programma samen.
Hoe download u de app?
De Voorjaarscongres-app is een onderdeel van de NVvP-verenigingsapp. Deze app is hét communicatiemiddel voor
alle NVvP-congressen en nascholingen. Via deze ingang is ook de app voor het Voorjaarscongres te downloaden.
De NVvP-verenigingsapp is te vinden in de App Store en Google Play onder zoekterm NVvP-app.
Gebruik onderstaande QR-codes om direct naar de app te gaan.

Twitteren over het Voorjaarscongres?
Gebruik #NVvP2019

Android

IOS
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Voorjaarscongres-app
Persoonlijke inlog op basis van registratieaccount
Dit doet u met de inloggegevens van uw congres-registratieaccount. Hierdoor heeft u o.a. direct
toegang tot uw persoonlijke congresprogramma en uw congresevaluatie.
Congresprogramma via ‘mijn congres’ gekoppeld aan inschrijving
In het hoofdmenu van de app vindt u een button ‘Mijn Congres’. Als u bent ingelogd, vindt u hier
de parallelsessies die u in de inschrijfmodule heeft aangevinkt. Het is uiteraard mogelijk om hier
uw programma nog te wijzigen.
Congresevaluatie via de app
Net als vorig jaar kunt u (de sprekers van) de parallelsessies via de app evalueren. Onder de
button ‘programma’ in de congres-app vindt u per spreker een evaluatiemogelijkheid. Op
deze manier kunt u al tijdens de sessie evalueren. Indien uw persoonlijke congresprogramma
is ingevuld, ontvangt u een push bericht waarmee we u herinneren aan het evalueren van de
sessie waar u bent geweest.
Daarnaast zijn de algemene evaluatievragen ook toegankelijk via de congres-app (let op:
hiervoor dient u wel ingelogd te zijn!). U vindt in het hoofdmenu van de app een button ‘Mijn
evaluatie’ waarmee u bij uw eigen evaluatieformulier terecht komt. Dit formulier krijgt u ook via
de mail toegestuurd. De antwoorden worden zowel via de app als de mail opgeslagen. Indien u
bijvoorbeeld al bezig bent geweest met invullen via de app, maar halverwege bent gestopt, en
via de link in de mail verder gaat, dan gaat de evaluatie verder waar u was gebleven.
Geen smartphone of tablet?
Het programma wordt ook op een aantal plekken in het MECC op schermen getoond.
Alle actuele informatie over het programma en praktische zaken leest u ook op
www.nvvp.net/voorjaarscongres.
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dagprogramma woensdag 3 april 2019

Hilgo Bruining, voorzitter Commissie Wetenschappelijke
Activiteiten. Hilgo werkt als kinder- en jeugdpsychiater en
onderzoeker in het UMC Utrecht. Zijn huidige onderzoek richt
zich op de verwerking van sensorische stoornissen bij autisme.

Damiaan Denys, voorzitter Nederlandse Vereniging voor
Psychiatrie sinds 2016. Sinds 2007 is Denys hoogleraar
psychiatrie aan de Universiteit van Amsterdam (UVA) en
afdelingshoofd psychiatrie van het Academisch Medisch
Centrum (AMC) te Amsterdam.

Elnathan Prinsen, voorzitter Nederlandse Vereniging voor
Psychiatrie vanaf april 2019. Elnathan werkt als psychiater in
een IHT/crisisdienst-team in Deventer en is manager zorg van
de divisie spoedeisende GGZ bij Dimence.

Thomas Insel, psychiater en neurowetenschapper, is medeoprichter en president van Mindstrong Health. Hij was hoogleraar psychiatrie aan Emory University in Atlanta, Georgia,
waar hij het Center for Behavioral Neuroscience oprichtte. In
2002 werd hij directeur van het National Institute of Mental
Health (NIMH).
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samenvatting dagprogramma
woensdag 3 april 2019
Spreekkamer ↔ online/E-Health
Is overdracht in de spreekkamer
werkelijk cruciaal of kunnen we veel
winnen door online contacten? Wat
kunnen dynamische metingen via
E-Health toevoegen aan de wens
om effectmeting te verbeteren?

Hypothese-gedreven ↔ hypothesevrij (Big Data) Veel van onze
symptomatologie is niet zichtbaar
voor het ‘blote oog’ en laat zich niet
zomaar vangen in testen of toetsen.
Houden we vast aan hypotheses
en modellen zodat we weten wat
we onderzoeken of laten we (ook)
de computer nieuwe verbanden
suggereren?

Challenge
Op woensdagochtend zullen er 36 studenten met
verschillende studie-achtergronden zoals o.a.

09.30 – 11.00 Parallelsessies
11.00 – 11.30 Pauze
11.30 – 13.00 Plenaire sessie met onder andere:

geneeskunde, design en ict, 30 uur lang worden
opgesloten in een soort glazen huis om samen aan
een creatieve oplossing of innovatie te werken
voor drie verschillende onderwerpen gerelateerd
aan de psychiatrie. Op donderdag tijdens de pos-

• Opening congres door Hilgo Bruining

terborrel zullen de ideeën gepitchd worden aan

• Kick off Challenge

zowel een vak- als publieksjury en op vrijdag zal de

• Overdracht voorzitterschap

uiteindelijke winnaar bekend worden gemaakt.

• Damiaan Denys aan Elnathan Prinsen
• Thomas Insel: How Will Technology Change Mental Health Research and Practice?
13.00 – 14.00 Lunch
14.00 – 15.30 Parallelsessies
15.30 – 16.00 Pauze
16.00 – 17.30 Parallelsessies
17.30 – 19.00 Posterborrel
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overzicht parallelsessies
woensdag 3 april 2019

S1
09:30-11:00

Voorzitter: Indira Tendolkar

S1.1

Vergelijking tussen rTMS en medicatie voor therapieresistente depressies
Philip van Eijndhoven		

De hart-brein connectie bij depressie: Mogelijkheden om magnetische
S1.2	
hersenstimulatie te personaliseren
Tabitha Iseger		

S1.3

rTMS-geïnduceerde plasticiteit ter verbetering van cognitieve controle in OCD
(TIPICCO-trial)
Odile van den Heuvel		

S1.4

Toekomstige ontwikkelingen van rTMS voor depressie en andere psychiatrische stoornissen
Alexander Sack

	
Samengesteld symposium: psychose en autisme, etiologie en
S2

behandeling

Voorzitter: Machteld Marcelis

S2.1

De social defeat-hypothese van psychose bij autisme: een eerste cross-sectionele
studie
Rik Schalbroeck		

S2.2

Mentaliseren bevorderende therapie voor nonaffectieve psychotische stoornissen
Jonas Weijers		

S2.3	
Metacognitive Reflection and Insight Therapy: resultaten van een RCT naar een
psychosociale interventie bij psychotische stoornissen
Steven de Jong		

S2.4

Is er een verband tussen de cumulatieve risicoscore voor omgevingsfactoren in
schizofrenie en de kwetsbaarheid voor psychose in de algemene populatie?
Renée Boereboom

Stemmingsstoornissen

Symposia

 ieuwe ontwikkelingen in de toepassing van transcraniele
N
stimulatie voor psychiatrische stoornissen
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S3
09:30-11:00

 e (on)mogelijkheden van big data in de GGZ.
D
Concrete voorbeelden uit alle echelons
Voorzitter: Bea Tiemens

S3.1	
Het voorspellen van een suicide (poging) op basis van eerdere huisartsenconsulten.
Een case-control studie naar de bruikbaarheid van machine learning
Derek de Beurs		

in de basis ggz: een prognostisch model
Joran Lokkerbol		

S3.3

Overig

S3.2	
T ijdige herkenning van patiënten die niet verbeteren gedurende een behandeltraject

MICROSCOPE: Big Routine Practice Data uit de Specialistische GGz
Jeroen Ruwaard		

S3.4

Het voorspellen van hoge kosten in de geestelijke gezondheidszorg aan de hand van Big Data
Kasper van Mens		

S3.5

GGZ-instellingen leren samen van data in het compute visits datamodel
Floortje Scheepers

	
Global Mental Health
S4

S4.1

Voorzitter: Pim Scholte
Methoden ter overbrugging van de ‘mental health gap’
Pim Scholte		

S4.2	
Gecontroleerde evaluatie van Psychological First Aid (PFA)
Leontien Ruttenberg		
S4.3	
Maternale geestelijke gezondheid: lange termijn impact van ernstige obstetrische
complicaties in Zanzibar, Tanzania – voorlopige bevindingen
Rembrant Aarts		

S4.4

Minimale interventies in lage en midden inkomenslanden: de potentie van online
interventies
Claudi Bockting		

S4.5

Community mental health vanuit een internationaal perspectief: zorg en begeleiding
ín en mét de gemeenschap
René Keet

Transculturele psychiatrie

Symposia

15

16

dagprogramma woensdag 3 april 2019

	
Mindfulness-based interventies in de klinische praktijk: routine
S5

09:30-11:00
Symposia

outcome monitoring data en werkingsmechanismen
Voorzitter: Anne Speckens

S5.1

De effectiviteit van Mindfulness Cognitieve Therapie in de klinische praktijk:
evidentie vanuit routine outcome monitoring data
Félix Compen		

S5.2	
De veiligheid en effectiviteit van Mindfulness-based Cognitieve Therapie voor
Imke Hanssen		

S5.3

Dynamische veranderingen van mindfulness en affect tijdens MBCT bij

Overig

patiënten met bipolaire stoornis: evidentie vanuit ROM

recidiverende depressie: autoregressive latent trajectory models
Marleen ter Avest		

S5.4

Dynamische veranderingen van mindfulness en affect tijdens Mindfulness-Based
Cognitieve therapie bij kanker: autoregressive latent trajectory models
Linda Cillessen		

S5.5

Effecten van mindfulness based cognitieve therapie op gedragscontrole en flexibiliteit van
werkgeheugen in patiënten met ADHD

09:30-11:00

besluitvorming

Workshopleiders: Alexandra Beunders, Ralph Kupka

Workshops

W2

Het psychiatrisch onderzoek: kerncompetentie van de psychiater!
Workshopleiders: Michiel Hengeveld, Desiree Oosterbaan

	
Eten (z)onder dwang. Kan je herstel afdwingen?
W3

Workshopleiders: Renate Floor, Miranda Fredriks

Overig

W1

Kinder- en
Jeugdpsychiatrie

	
Renale bijwerkingen bij chronisch lithiumgebruik: evidentie en

Stemmingsstoornissen

Dirk Geurts

W4

psychiaters, opmaat naar verdiepende diagnostiek bij complexe
neuropsychiatrische pathologie
Workshopleider: Mike van Kessel

Overig

Workshop over het nut van neurocognitieve screeners voor
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W6

welke patiënt?

Workshopleiders: Jonna van Eck van der Sluijs, Lineke Tak

	
Het glutamaat systeem en psychosen, een klinisch georiënteerde
W7

update. Het interactieve onderwijs is tevens een kennismaking
met nieuwe leervormen
Workshopleider: Henderikus (Rikus) Knegtering

	
Het voorspellen van behandeluitkomsten bij depressie:
D1

09:30-11:00

wie knapt op, wie niet en bovendien: wie mag dat weten?

	Debatleider en panelleden: Dyllis van Dijk, Suzanne van Bronswijk,
Vivian Peerbooms, Rosanne Herzberger, Frenk Peeters

Discussiegroepen

	
Visie op ouderenpsychiatrie 2023, gaat het roer om?
D2

	Debatleider en panelleden: Wouter Teer, Renske Lonhard,
Sebastiaan van Denderen

	
Somatiek als vast onderdeel in de psychiatrie: de weg er naar toe
D3

	Debatleider en panelleden: Roberto Doornebal-Bakker, Esther Klopper,
Maarten van Schijndel, Melissa Chrispijn, Wiepke Cahn

	
Hoe kunnen wij stigmatisering van cliënten met een verslavingsD4

stoornis binnen de GGZ een halt toeroepen?

	Debatleider en panelleden: Rama Kamal, Hendrik Hartevelt, Jaap van Weeghel,
Catherine van Zelst, Ad van Hoek

V1

Forum Visitatorum

09:30-11:00
Vergaderingen

V2

Afdelingsvergadering Geneesheer Directeuren

Somatoforme
stoornissen

	
Matched care bij somatisch-symptoomstoornissen: wie behandelt

Psychotische
stoornissen

Workshopleiders: Jannelien Wieland, Esther Roelfsema

Stemmingsstoornissen

Workshops

Hoe ziet hun psychiatrie van de toekomst er uit?

Ouderenpsychiatrie

09:30-11:00

Overig

W5

Verslavingsstoornissen

	
Een intelligentie ver boven of onder het gemiddelde.

Overig
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Een Oude Meester en Jonge Meester aan het woord Frits Boer en Ramon Lindauer
S6

S6

Oude Meesters

Oude Meester Frits Boer en Jonge Meester Ramon Lindauer geven hun
visie op het verleden, het heden en de toekomst van de psychiatrie.

14:00-15:30
				
Psychiatrische aspecten van de ziekte van Parkinson

S7

Voorzitter: Albert Leentjens

S7.1	
Resting-state functionele MRI in parkinsonpatiënten met cognitieve stoornissen:
Amée Wolters

S7.2	
Neuropathologische correlaten van angst, depressie en psychose bij parkinsonpatiënten
Albert Leentjens

S7.3	
Moord en Parkinson, een kritische beschouwing van een bijzondere casus
Odile van den Heuvel		

Ouderenpsychiatrie

een meta-analyse

S7.4	
Lichttherapie als adjuvante behandeling voor (non)motorische symptomen bij de ziekte
van Parkinson: De ervaringen en resultaten van een RCT
Sonja Rutten		

S8

Innovatieve toepassingen van psychedelica in de psychiatrie
Voorzitter: Robert Schoevers

		
S8.1
Introductie: onderzoek naar therapeutische toepassingen van psychedelica
in de psychiatrie
Joost Breeksema		

S8.2	
MDMA geassisteerde psychotherapie bij PTSS: ontwikkelingen in internationale
klinische studies
Tijmen Bostoen		
		

S8.3	
Orale ketamine bij patiënten met een therapieresistente depressie
Jolien Veraart
		

S8.4

Ibogaïnebehandeling bij middelenafhankelijkheid
Thomas Knuijver		

		

S8.5	
Psilocybine-behandeling bij mensen met een therapieresistente depressieve stoornis
Renske Blom

Overig

Symposia
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S9

Iatrogene Verslaving
Voorzitter: Paul Höppener

14:00-15:30
I ATROGEEN GEBRUIK VAN BACLOFEN: een voorlopige winst- en verliesrekening
Wim van den Brink
		

S9.2

I ATROGENE STOORNIS IN OPIAATGEBRUIK en psychiatrische comorbiditeit
Arnt Schellekens		

		

S9.3

AFHANKELIJKHEID VAN BENZODIAZEPINEN
Erik Paling		

Verslavingsstoornissen

S9.1
Symposia

		

S9.4	
METHYLFENIDAAT – LA MAUVAISE RÉPUTATION
Pieter-Jan Carpentier

S10	
De verwevenheid

S10

van psychiatrie en somatiek bij ouderen.
Recente wetenschappelijke bevindingen		
Voorzitter: Didi Rhebergen

S10.1	
Metabool syndroom bij ouderen met een ernstig psychiatrische aandoening
Caroline Sonnenberg		
		

S10.2	
Verschillen tussen ouderen met en zonder depressie in het effect van cardiovasculaire
Lisa van Zutphen		
		

S10.3	
De 6-jaars prognose van de depressieve stoornis op latere leeftijd
Hans Jeuring		
		

S10.4	
Apathie is geassocieerd met een afname van subjectief fysiek functioneren,
maar niet met objectief fysieke functioneren in ouderen zonder dementie
Marieke Henstra		
		

S10.5

S omatische comorbiditeit bij depressieve subtypen
Eveline Veltman		

		

S10.6

De Hart-Brein Connectie: de relatie tussen hemodynamische factoren en
neuropsychiatrische symptomen bij ouderen
Anne Suzanne Bertens

Ouderenpsychiatrie

risicofactoren op het ontstaan van cardiovasculaire ziekten
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ZonMw
Wat zijn voor de psychiatrie relevante onderzoeksprogramma’s

S6

ZonMw sessie

en hoe dient u deze voorstellen in? Stel al uw vragen hierover
tijdens deze sessie van ZonMw in navolging van de succesvolle lunchsessies

14:00-15:30

van het Voorjaarscongres 2018.

W8	Leefstijl ter preventie en behandeling van stemmings- en
W8 angststoornissen
14:00-15:30

Workshopleider: Rogier Hoenders

Stemmingsstoornissen

ZonMw sessie

		

W10

W10

Diagnostiek en behandelopties bij Conversiestoornissen
Workshopleiders: Sabine Swolfs, Eugenie Beijer

W11	Op het snijvlak van veiligheid en zorg – een handreiking voor
psychiaters van de toekomst

W11

Workshopleiders: Dirk Ploem, Jeroen Zoeteman

W12	Uw psychotherapeutische vaardigheden aanscherpen?
Zo zet u de puntjes op de i

W12

Workshopleiders: Maurits Nys, Moniek Thunnissen		

Somatoforme
stoornissen

Elektroconvulsietherapie, the state-of-the-art (duurt 3 uur)
Workshopleider: Bas Verwey		

Forensische
Psychiatrie

W9

Overig

W9

Stemmingsstoornissen

Workshops

W14	Chronotherapie in de klinische praktijk als additionele
behandeling bij affectieve stoornissen		

W14

Workshopleiders: Harm Pieter Spaans, Esmée Verwijk		

W15	Depot antipsychotica en hun plaats in de behandeling.
Van theorie tot (toekomstige) praktijkvoering

W15

Workshopleiders: Henderikus (Rikus) Knegtering, Andrea van der Moolen

Stemmingsstoornissen

Workshopleiders: Jeroen Terpstra, Heddeke Snoek		

Psychotische
stoornissen

W13	De Toekomst is Nu: (hoe) maken we gebruik van bestaande
technologie

W13

Organisatie
en beleid
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D5

D5

14:00-15:30

Zin en onzin van kwaliteitsvisitatie
Debatleider en panelleden: Anne van Lammeren, Joachim Tilanus, Elis Stevelmans,
Christine van Boeijen		

Overig
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Leon Klunder, Nadja Wolf, Saskia Correa		

D7	Hoe maken we de psychiatrie toekomstbestendig voor mensen
D7 met een lager IQ?
Debatleider en panelleden: Jannelien Wieland, Jeanet Nieuwenhuis,
Anne-Marije Prins, Mascha ten Doesschate		

D8	Samenwerking en gegevensuitwisseling onder de Wet
D8 Verplichte GGZ. Wat gaat de toekomst ons brengen?
	
Debatleider en panelleden: Pieter Prins, Hans van Eeken, Bert Stavenuiter, Theo Hulsmans

D9	Toekomstgericht opleiden
D9 Debatleider en panelleden: Maarten Otter, Ursula Klumpers, Robbert Duvivier,
	
Nicoletta van Veelen		

V3

V3

Platformvergadering Spoedeisende en Sociale Psychiatrie

14:00-15:30

				
		

Vergaderingen

V4

Afdelingsvergadering Subvereniging Arts-assistenten Psychiatrie

V5

Vergadering Forum Educatorum

V4

V5

			
B1

B1

14:00-15:30
Bestuurssessie

Bestuurssessie
In gesprek met het Verenigingsbestuur

Psychiatrie voor
verstandelijk
beperkten

Debatleider en panelleden: Roberto Doornebal-Bakker, Khalid Qaderdan,

Overig

D6	Wetenschap in de opleiding psychiatrie is de toekomst van de
D6 psychiatrie

Overig

Discussiegroepen

Organisatie
en beleid
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S11	Op weg naar een betere herkenning van bipolaire stoornissen in
S11 de toekomst – noodzaak en adviezen voor de klinische praktijk
16.00-17.30

S11.1	
Waarom is tijdige herkenning van bipolaire stoornissen van belang?
Marc Lochmann van Bennekom		
		

S11.2	
Stadium 0, at risk: predisponerende factoren voor bipolariteit, focus op neurobiologie
Max de Leeuw		
		

S11.3

Herkenning in het prodromale stadium bij (jong)volwassen
Eline Regeer		

		

S11.4	
Hoe kunnen we de bipolaire stoornis zo adequaat mogelijk (h)erkennen?
Bart Geerling		
		

S11.5	
Wat zijn de voor- of nadelen van vroege herkenning van de bipolaire stoornis voor de cliënt?
Marieke van Eijkelen		
		

S11.6	
“ Vroeg detectie van bipolaire stoornissen; werkt een screeningsinstrument bij een hoog
risico populatie?”
Manon Hillegers		
		

Stemmingsstoornissen

Symposia

Voorzitter: Ralph Kupka		
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S12	Naar een persoonlijke, trans-diagnostische psychiatrie met de
S12 experience sampling methode		
16.00-17.30

S12.1	
Stress- en cortisolreactiviteit bij volwassenen met ASS en gezonde controles
Kim van der Linden		
		

S12.2

Stressgevoeligheid en neuroticisme bij autismespectrumstoornissen
Jeroen van Oosterhout		

S12.3	
Het ontrafelen van de risicofactor neuroticisme bij patiënten met een psychotische
stoornis
Claudia Simons		

Overig

		

		

S12.4

Stressgevoeligheid bij mensen met een verhoogd risico op een psychotische stoornis
Yori van der Steen

		

S12.5	
Cognitie in het dagelijks leven – Hoe meet je dit betekenisvol?
Simone Verhagen		
		

S12.6	
Acceptance and Commitment Therapy en witte stof plasticiteit bij jongeren met
subklinische psychotische ervaringen: een RCT
Machteld Marcelis

S13
Dutch Neuroscience Symposium				
S13
		

S14	Wereldwijde analyses naar hersenstructuur bij ontwikkelingsS14 stoornissen
Voorzitter: Odile van den Heuvel		

		
S14.1	
“ADHD brein in beeld gebracht; resultaten van mega-analyses, familie-en populatie studies”
Martine Hoogman		
		

S14.2	
Voorspellingen van Autisme diagnose en geslacht op basis van hersenstructuur met
Logistische Regressie modellen in het ENIGMA-ASD cohort
Daan van Rooij		
		

S14.3

Machine learning classificatie van obsessieve-compulsieve stoornis met behulp van
structurele neuroimaging: ENIGMA-consortium
Willem Bruin		

		

S14.4	
Transdiagnostisch onderzoek naar hersenstructurele afwijkingen bij ADHD, autisme en OCD
Odile van den Heuvel

Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Symposia

Voorzitter: Machteld Marcelis		
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S15	Hoe de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen te verbeteren?
S15 Pleidooi voor het behandelen van psychotische verschijnselen
en trauma
Voorzitter: Karin Slotema		

		

S15.2	
Hallucinaties bij de borderline persoonlijkheidsstoornis: relatie met comorbide
diagnoses en trauma
Marieke Niemantsverdriet		
		

S15.3

Het effect van interventies op psychotische verschijnselen bij de borderline
persoonlijkheidsstoornis: een systematisch literatuuronderzoek

Persoonlijkheidsstoornissen

fenomenologie, en relatie met schizotypie en eenzaamheid
Karin Slotema		

Karin Slotema		
		

S15.4	
Uitvoerbaarheid van EMDR voor een posttraumatische stressstoornis bij patiënten
met een persoonlijkheidsstoornis: een pilot studie
Bobbie Wilhelmus		
		

S16	Trauma en depressies op latere leeftijd. Hoe het verleden de
S16 toekomst bepaalt		
Voorzitter: Didi Rhebergen		
		

S16.1	
“ Neuroplasticiteit bij depressieve ouderen; een bepalende rol voor vroege traumatisatie?”
Menelaos Dimitriadis		
		

S16.2	
Trauma als risicofactor voor depressie gedurende de levensloop
Roxanne Schaakxs		
		

S16.3

Vroeg en laat ontstane depressies bij ouderen en hun relatie met trauma.
Een admixture analyse
Hester Roelfsema

		

S16.4	
Jeugdtrauma en depressie op latere leeftijd: mediërende effecten van psychosociale factoren op een vroeg- of laat-ontstane depressie
Ilse Wielaard

Ouderenpsychiatrie

Symposia

		
S15.1 Hallucinaties bij de borderline persoonlijkheidsstoornis: karakteristieken,
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S17	Diverse aspecten van psychiatrie in de GGZ

S17

Voorzitter: Eveline Veltman

16.00-17.30

		

Symposia

S17.1	
TREAT als koppeling tussen ROM en richtlijn, de (zorg)standaard van de toekomst?
Lukas Roebroek		
		

S17.2	
Behandelresultaten van vrijwillige en onvrijwillige opnames in een grootstedelijke acuut
psychiatrische kliniek
Hans Nusselder		
		

S17.3	
Behandeleffect van een Transforensisch Psychiatrisch zorgaanbod
Joost á Campo		
		

S17.4	
“ Vluchtelingen met PTSS; van klacht- naar krachtgericht. Eerste resultaten van een nieuwe
behandelmethode”
Jetske van Heemstra		
		

S17.5	
Symptomatisch, maatschappelijk én persoonlijk herstel in 1 model! Een latent mixture Markov-model van herstelbeloop

W16	Behandel me als een dame! Alles wat u moet weten over
autismespectrumstoornissen bij meisjes en vrouwen

W16
16:00-17:30

Workshopleiders: Janneke Zinkstok, Els Blijd-Hogewys		

Overig

Stynke Castelein		

W17	Benzodiazepinen: langdurend en hoge-dosis gebruik van
benzodiazepinen door patiënten in de verslavingszorg:
hoe gaan we hiermee om?

W17

Workshopleiders: Victor Buwalda, Gerdien de Weert		

Verslavingsstoornissen

Workshops

W18	Benutten van geprofessionaliseerde ervaringsdeskundigheid
in de behandelpraktijk. Waar blijven de ervaringsdeskundige
psychiaters?

W18

Workshopleiders: Simona Karbouniaris, Alie Weerman		

Ervaringsdeskundigen

		

W19	“Kinderpsychiater van de toekomst; basaal neurologisch denken
als onderdeel van medisch psychiatrische beoordeling”

W19

Workshopleiders: Jolanda Schieving, Lieke van Brakel

Kinder- en
Jeugdpsychiatrie

		

W20

W20
16:00-17:30

Positieve psychiatrie
Workshopleiders: Fredrike Bannink, Frenk Peeters		

		

Overig
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Workshopleiders: Sara van der Weerd, Floor Scheepers		

D10	Tijdschrift voor Psychiatrie discussie - Onderwijs en Opleiding

D10
16:00-17:30
Discussiegroepen

Debatleider en panelleden: Boudewijn Bus, Robbert Duvivier, Nikander Rühl,
Nel Draijer

D11	Doorbreking van het beroepsgeheim bij gevaarlijke personen
met psychiatrische problematiek: noodzakelijk of ongewenst?
	
Debatleider en panelleden: Robbert-Jan Verkes, Ko Hummelen, Michiel van der Wolf,

D11

Mirjam van Haaren, Rembrandt Zuijderhoudt		

D12

D12

De medische staf, de toekomst
Debatleider en panelleden: Leontien Los, Audrey van Schaik, Annemarie Ludwig
		

CC1

CC1
16:00-17:30
Clinical cases

CLINICAL CASES BLOK 1
Voorzitters: Annemiek Dols, Jurjen Luykx		

		
CC1.1 Transculturele casus...PTSS, psychose en religie... wat is wat?
Imma van Galen

		
CC1.2 Sociale media en mobiele technologie als thema binnen OCS
Martine van Bennekom		
		
CC1.3 Psychopathologisch fenotype bij Phelan-McDermid syndroom
Willem Verhoeven		

Kinder- en
Jeugdpsychiatrie

Stigmatisering binnen de jeugd GGZ

Organisatie
en beleid

Workshopleiders: Andrea Ruissen, Yolande Voskes		

Forensische
Psychiatrie

W22

W22

Moreel Beraad

Overig

W21

W21

Overig

Workshops
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V6

Platformvergadering Euthanasie en Psychiatrie			

V7

Afdelingsvergadering Psychotherapie				

V8

Afdelingsvergadering Consultatieve- en Ziekenhuispsychiatrie

V6

Posterborrel

V6

16:00-17:30
Vergaderingen

V7

V8

Speeddating bij de postersessies
17.30-19.00

Dit jaar introduceren we een wetenschappelijke speeddate
tijdens de posterborrel, waar nieuw opgezet en actief lopend

Posterborrel

onderzoek gepresenteerd zal worden met als doel onderzoekers en samenwerkingsverbanden en/of participanten
aan elkaar te verbinden.
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Donderdag 4 april 19.00 - 01.00 uur

De psychiater in beweging

Bewegen is goed, meer bewegen is beter!
Onder begeleiding en voor verschillende niveau’s organiseren we
op donderdagochtend voor aanvang van het congres een fietstocht.
Dus neem je fiets mee naar Maastricht en start de donderdag
met een frisse neus in de Limburgse heuvels.
De eerste deelnemers Hilgo Bruining (voorzitter CWA) en
Damiaan Denys (voorzitter NVvP) hebben zich al aangemeld!
Meld je nu aan per email op voorjaarscongres@nvvp.net

Donderdag 4 april 07.00- 08.00 uur
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David van den Berg is klinisch psycholoog, psychotherapeut,
cognitief gedragstherapeut VGCt en EMDR practitioner bij Parnassia.

Xiaosi Gu is als hoofd onderzoeker verbonden aan de Icahn
School of Medicine at Mount Sinai in New York. Haar onderzoek richt zich op de neurale en computationele mechanismen die ten grondslag liggen aan menselijke overtuigingen,
besluitvorming en sociale interactie in zowel gezondheid als
ziekte met behulp van fMRI, laesie, neurofarmacologie en
computationele modellering.
Machteld Marcelis psychiater en hoofdopleider psychiatrie
binnen GGzE. Zij is als universitair hoofddocent verbonden
aan de School for Mental Health and Neuroscience van de
Universiteit Maastricht.

Ralph Kupka, voorzitter projectgroep Kennisagenda Psychiatrie. Hoogleraar Bipolaire Stoornissen aan het VU Medisch
Centrum en werkzaam bij GGZ inGeest in Amsterdam en
Hoofddorp. Hij is daarnaast verbonden aan het Behandelcentrum Bipolaire Stoornissen van Altrecht GGZ in Utrecht.

Wim van den Brink is emeritus hoogleraar Verslavingszorg bij
het Amsterdam UMC, locatie AMC. Daarnaast is hij lid van de
commissie Onderzoeksprogramma GGZ van ZonMw.

Paul Blokhuis is een Nederlands politicus namens de
ChristenUnie. Sinds 26 oktober 2017 is hij staatssecretaris
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het kabinetRutte III.

Coen Verbraak staat al jaren lang te boek als een van de
beste interviewers van Nederland. Hij verwierf faam met
zijn tv-serie ‘Kijken in de Ziel’.
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samenvatting dagprogramma
donderdag 4 april 2019
Richtlijnen ↔ Patiënt-narratief:
Verhalenbanken en de herstelbeweging lijken een hernieuwd elan te willen geven aan de arts-patiënt relatie.
Tegelijkertijd worden zorgstandaarden en richtlijnen steeds dominanter
in de zorg geïmplementeerd. Hoe
moeten deze twee stromingen in de
toekomst worden verbonden?

N=1 of RCT: De onvoorspelbaarheid van therapieën en pillen tegen
psychische aandoeningen is enorm.
Komt de langdurige impasse in het
verbeteren van behandeling doordat we te lang vast hebben gehouden aan trials in groepsverband?

Ramaerlezing
De Ramaermedaille reiken we eens in
de twee jaar uit aan de Nederlander

08.30 – 10.00 Parallelsessies

(psychiater) die in de voorgaande twee

10.00 – 10.30 Pauze

jaren de meest verdienstelijke bijdrage

10.30 – 12.30	Plenaire sessie 1 met onder andere:

heeft geleverd op het gebied van de
psychiatrische wetenschap en in het

• Ramaerlezing

bijzonder de klinische psychiatrie.

• Xiaosi Gu: Computational mechanisms underlying

Het is gebruikelijk om de medaille uit

human beliefs, decision-making,
and social interaction
• David van den Berg: Redesigning Psychiatry
• Machteld Marcelis: Psychosespectrum: forward to
the future

te reiken aan excellente onderzoekers die aan het begin staan van hun
wetenschappelijke ontwikkeling en dit
gebeurt op basis van de beoordeling
van hun proefschrift. De winnaar zal op
het congres bekend gemaakt worden
en een lezing geven.

12.30 – 13.30 Lunch
13.30 – 15.00 Parallelsessies
15.00 – 15.30 Pauze
15.30 – 17.00 Plenaire sessie 2 met onder andere:
• Ralph Kupka: Kennisagenda Psychiatrie
• Wim van den Brink: r eflectie op de Kennisagenda vanuit het Onderzoeksprogramma GGZ van ZonMw
• Collegetour met Coen Verbraak en Paul Blokhuis
17.00 – 18.30 Posterborrel & pitches Challenge
Feestavond*

Collegetour
Op donderdagmiddag zal er dit jaar op
het plenaire podium een College Tour
gaan plaatsvinden! Op prime time laten

18.30 - 19.00

Busvervoer naar feestlocatie

19.00 - 01.00

NVvP-feestavond

23.00 - 01.00 Busvervoer terug naar hotels
*Hiervoor heeft u een apart toegangsbewijs nodig

we jullie graag verder kennis maken met
Paul Blokhuis, de staatssecretaris van
VWS, tijdens een interactief interview
met Coen Verbraak. U kunt vooraf vragen
indienen, zie voor meer informatie
www.nvvp.net/voorjaarscongres
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overzicht parallelsessies
donderdag 4 april 2019

S18

S18

Recidiefpreventie van depressie in de toekomst
Voorzitter: Henricus Ruhe		

08:30-10:00
S18.1

Recidiverende Depressie. Achtergrond bij het symposium

		

S18.2	
Verminderde aanwezigheid van een dynamisch controlenetwerk bij herstelde
patiënten met een recidiverende depressie bij neutrale & verdrietige stemming
Caroline Figueroa
		

S18.3

Metabolomics en recidiefkans bij recidiverende depressie
Roel Mocking		

		

S18.4	
Restabnormaliteiten in het verwerken en reguleren van emotionele informatie
na remissie in depressie: een neurocognitieve studie naar kwetsbaarheid
Marie-Jose van Tol		
		

S19

S19

Samengesteld symposium: ethiek en psychiatrie
Voorzitter: Janneke Zinkstok		

		

S19.1

Euthanasie van Nederlandse psychiatrisch patiënten tussen 2015 en 2017
Sisco van Veen		

		

S19.2

De vernieuwde internationale ArtsenEed: consequenties voor psychiaters
Rutger Jan van der Gaag		

		

S19.3

S amen Beslissen in de geestelijke gezondheidszorg: de toegevoegde waarde voor
patiënten en behandelaars
Margot Metz		

		

S19.4

Just Culture voor de Psychiatrie
Diederik de Rooy

Stemmingsstoornissen

Henricus Ruhe		

Symposia
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S20

S20
08:30-10:00
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Clozapine - het antipsychoticum van de toekomst
Voorzitter: Raphael Schulte		

		

S20.1	
Het effect van clozapine op mortaliteit in vergelijking tot andere antipsychotica.
Symposia

Een Deens nationaal cohortonderzoek
Yvonne van der Zalm		
		
volwassenen
Raphael Schulte		
		

S20.3	
Risico op relapse na dosisreductie van antipsychotica bij patiënten met chronische
schizofrenie: een systematische review en meta-analyse
Jan Bogers		
		

S20.4

Stappenplan bij falende behandeling met clozapine

Psychotische stoornissen

S20.2	
Clozapinebehandeling van vroege psychose bij kinderen en eerste psychose bij

Selene Veerman		
		

S20.5

Zin en onzin van de meting van de clozapinespiegel
Dan Cohen		

		

S20.6	
Genetische gevoeligheid voor clozapine-geinduceerde neutropenie: belangrijke
verschillen tussen bevolkingsgroepen
Jurjen Luykx		
		

S21

S21

De neuropsychiatrie van het frontaal syndroom
Voorzitter: Annemiek Dols		

		

S21.1	
Taal, maar niet executief functioneren differentieert frontotemporale dementie
van primair psychiatrische aandoeningen
Jose Overbeek		

S21.2	
Chronisch Traumatische Encephalopathie, een opnieuw ontdekte ziekte met
neuropsychiatrische symptomen
Everard Vijverberg		
		

S21.3	
Symptomatologie van de C9orf mutatie: neuropsychiatrisch prodromen of continuum?
Flora Gossink		
		

S21.4

De laat-ontstaan frontaal syndroom studie: een overzicht van de belangrijkste
bevindingen en adviezen voor de praktijk
Yolande Pijnenburg

Overig

		

S22

S22

Therapie-resistentie bij angst en depressie: feit of fictie?
Voorzitter: Arjan Schröder		

08:30-10:00

		

Symposia

S22.1	
Diagnostische instabiliteit van terugval bij angst en depressie
Willemijn Scholten		
		
spellen?
Frenk Peeters		
		

S22.3	
Heroverweging van therapie-resistentie bij angststoornissen: een longitudinale studie naar
het uitblijven van behandeleffect
Wicher Bokma		

Angststoornissen

S22.2	
Therapieresistentie bij depressie: wat is het, hoe vaak komt het voor, kunnen we het voor-

		

S22.4	
De lange termijn effecten van psychotherapie bij persisterende depressie
Jenneke Wiersma		
		

S22.5

Verminderde respons bij het herstarten van antidepressiva, een systematische review
Renske Bosman		

		

S23

S23

De mentale gezondheid van de zwangere en het kind van de toekomst
Voorzitter: Birit Broekman		

		

S23.1

De mentale gezondheid van de moeder en de effecten op het nageslacht
Birit Broekman		

		

S23.2	
De invloed van maternale gezondheid op de vroege sociale ontwikkeling van kinderen en de
mediërende rol van opvoedstijlen
Linda Jilderda		
		

S23.3	
Behandeling van angst en depressie bij zwangeren, de toekomst van online tools
Hansje Heller		
		

S23.4

Angst voor bevalling: een casus uit de praktijk
Guus Eeckhout		

		

S23.5	
Traumatisch ervaren bevallingen en PTSS
Marielle van Pampus		
		

S23.6	
De OptiMUM-studie: EMDR-therapie bij zwangeren met een posttraumatische stress-stoornis na een vorige bevalling, of zwangeren met bevalangst
Melanie Baas

Stemmingsstoornissen
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S24	Forensische psychiatrie van de toekomst: innovatieve
neurowetenschappelijke technologieën in de praktijk?

S24
08:30-10:00

Voorzitter: Maaike Kempes		
		

S24.1	
S ociaal emotioneel gedrag in mannelijke psychopaten na placebo gecontroleerde
toediening van oxytocine

S24.2	
Weging van neurobiologische informatie in de pro Justitia rapportage over jeugdige
verdachten
Maaike Kempes		

Forensische
Psychiatrie

Maaike Kempes		
		

		

S24.3	
V irtual reality als tool om vijandige intentie bias bij forensische patiënten te behandelen
Danique Smeijers		
		

S24.4

‘Mind reading’ met neurotechnieken in de forensische psychiatrie?
Gerben Meynen		

S25	Psychotische stoornissen in internationale context

S25

Voorzitter: Els van der Ven

		

S25.1	
Interactie tussen polygenisch risico voor schizofrenie en jeugdtrauma
beïnvloedt emotieregulatie en psychotische ervaringen in het dagelijks leven
Lotta-Katrin Pries
		

S25.2	
Nederland in Europa: de incidentie van psychotische stoornissen
Hannah Jongsma		
		

S25.3	
Incidentie van psychotische stoornissen onder diverse migranten groepen in Europa: vergelijking tussen landen in de EU-GEI studie
Fabian Termorshuizen		
		

S25.4	
De rol van sociale omgevingsfactoren in het verhoogde risico van psychose onder
etnische minderheden
Els van der Ven		
		

S25.5	
Migratie en psychose: een meta-analyse van incidentiestudies (1977-oktober 2017)
Jean-Paul Selten		

Psychotische stoornissen

Symposia

	Workshopleiders: Josien Jonker, Gerda de Kuijper		

Workshops
Workshop Slaapverbetering middels CGT-insomnia protocol
Workshopleiders: Tanja Su, Mardien Oudega		

W25	Statistiek in neuro-psychiatrisch onderzoek, significant
en relevant?

W25

Workshopleiders: Nicole Korten, Sander Verfaillie		

Overig

W24

W24

Overig

		

W27	De CAMS “best practice behandeling” bij suïcidaal gedrag?

W27

Workshopleiders: Remco de Winter, Joelle Ratsma		

		

W28	Reflecteren in Open Dialogue

W28

Workshopleiders: Dirk Corstens, Olaf Galisch		

		

W29	Psychotrope medicatie voorschrijven, evalueren en afbouwen bij
mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag

W29

	Workshopleiders: Erik Mulder, Tom Scheers		

Stemmingsstoornissen

		

Overig

Workshopleiders: Theo Burm, Eric Ruhé		

Psychiatrie
voor verstandelijk
beperkten

W26	Module Deprescribing in de psychiatrie: Toekomstmuziek of al
dagelijkse praktijk?

W26

Ouderenpsychiatrie

		

W30	De Wet zorg en dwang: waarin verschilt deze wet van de Wet
verplichte ggz en hoe ziet de samenloop er straks uit?

W30

	Workshopleiders: Brenda Frederiks, Sofie Steen		

Psychiatrie
voor verstandelijk
beperkten

		

		

W31

W31

De mobiele medisch-psychiatrische unit: de zorg van de toekomst
Workshopleiders: Tim van Nesselrooij, Marjan Kromkamp		

		

W32	Levensbeëindiging op verzoek bij patiënten met een psychische
stoornis: introductie van de herziene richtlijn

W32

Workshopleiders: Cecile Gijsbers van Wijk, Henk Corthals		

Overig

08:30-10:00

Psychiatrie voor
verstandelijk
beperkten

W23	“TAPP the app; Tool Appropriate Prescribring Psychotropic drugs.
Test je voorschrijfbeleid bij mensen met een verstandelijke
beperking”

W23

Overig
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V9

Afdelingsvergadering Kinder- en Jeugdpsychiatrie 		

V10

Afdelingsvergadering Verslavingspsychiatrie

V6

Sessie boeken ervaringsdeskundigen

V9

08:30-10:00
Vergaderingen

V10

08.30-10.00
Sessie boeken ervaringsdeskundigen
Sessie boeken
ervaringsdeskundigen

Vanuit verschillende hoeken en in samenwerking met verschillende psychiaters zullen schrijvers Cornelie-Egelie Sprenger
(boek de Pillendoos), Rivka Ruiter en Anne Koeleman (boek de
DSMmeisjes) hun ervaringen en visie op en in de psychiatrie
delen. Tijdens de lunchpauze zullen zij tevens aanwezig zijn op
het themaplein Richtlijnen ↔ Patientnarratief op de expositie
om hun boek te signeren.

Onderwijslunch | donderdag 4 april 12.30 – 13.30 uur
Alle opleiders, tutoren en experts van het landelijk psychiatrieonderwijs, zijn van harte welkom
om elkaar onder het genot van een lunch beter te leren kennen en ideeën uit te wisselen. Tevens
krijgt u een update van de huidige ontwikkelingen in het landelijke psychiatrieonderwijs. Aanmelden voor deze lunch kan via Tamara Cohen t.cohen@nvvp.net. Er is plaats voor 50 personen.

S26

S26

		

S26.1
Symposia

S omatische comorbiditeit bij oudere bipolaire patiënten – een longitudinale studie
Alexandra Beunders		

		

S26.2

Is cognitief functioneren afhankelijk van huidige stemming of terugkerende episodes?
Sigfried Schouws		

		

S26.3	
In hoeverre bestaat er een relatie tussen het sociaal en het cognitief functioneren bij
ouderen met een bipolaire stoornis?
Melis Orhan		
		

S26.4

Coping in oudere bipolaire patiënten: welke factoren zijn van invloed?
Nadine Paans		

Ouderenpsychiatrie

13:30-15:00

Ouderen met een bipolaire stoornis
Voorzitter: Annemiek Dols		

		

S26.5

Het klinisch beloop van een bipolaire stoornis bij ouderen: terug en vooruit kijken
Nicole Korten		

		

S26.6	
Determinanten van cognitief functioneren bij oudere bipolaire patiënten:
Neuroprogressie of cardiovasculaire belasting?
Tokie Kemp

		
S27	Gebruik van Big Data voor onderzoek en behandeling

S27

Voorzitter: Niels Mulder		

		

S27.1

Toepasbare data science voor psychiaters
Roel van Est		

		

S27.2	
Voorbeeld 1: Big big data toepassing: zorggegevensonderzoek Jongeren 12-25 jaar in zorg
bij de Parnassia Groep in de periode van 2011 tot en met 2016
Leontien Los		
		

S27.3	
Voorbeeld 2: De klinische toepassing van big dataonderzoek bij depressie:
de optimalisering en validering van een decision support tool
Dyllis van Dijk		

S27.4	
Voorbeeld 3: Het gebruik van de psychiatrische decursus in het beschrijven en
verklaren van dwangopnames in de GGZ
Eline Nap		

Overig
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S28	Wanhopig wakker: nieuw Nederlands onderzoek naar slaap
en slapeloosheid in de psychiatrie

S28
13:30-15:00

Voorzitter: Hein van Marle		
		

S28.1	
Digitale CGT voor insomnie: effect en mediatie op functionele gezondheid,
psychologisch welbevinden en slaap-gerelateerde kwaliteit van leven
Annemarie Luik		

S28.2	
Effect van online behandeling van insomnia op depressieve klachten
Annemieke van Straten		
		

S28.3	
Big data en netwerk interventie analyse onthullen subtypen van slapeloosheid en

Overig

		

hoe behandeling op depressieve symptomen aangrijpt
Tessa Blanken		
		

S28.4	
Insomnie in de forensische psychiatrie
Marike Lancel		
		

S28.5	
De spectrale vingerafdruk van slaapproblemen in post-traumatische stress stoornis
Lucia Talamini

S29

S29

Promovendi senieur
Voorzitter: Rob Kok		

		

S29.1	
Jeugdtrauma en depressie op latere leeftijd
Ilse Wielaard		
		

S29.2	
Kwetsbaarheid, multimorbiditeit, functieverlies in de ouderenpsychiatrie: prevalentie,
invloed op behandeluitkomsten en vijf jaars mortaliteit
Carolien Benraad		
		

S29.3	
Angst als risicofactor voor cognitieve stoornissen dan wel dementie
Bernice Gulpers		
		

S29.4	
Depressie gedurende de levensloop
Roxanne Schaakxs		
		

S29.5	
De Gerontologische Persoonlijkheidsstoornissen Schaal (GPS): Een hulpmiddel in de
huisartsenpraktijk
Krystle Penders		

Ouderenpsychiatrie

Symposia

W33

W33
13:30-15:00

De Wet Verplichte GGZ vanuit kinderpsychiatrisch perspectief
Workshopleider: Chaim Huijser		

		

Kinder- en
Jeugdpsychiatrie
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Workshopleiders: Maurits Nys, Jolien Bueno de Mesquita

		

W36

W36

De Psychiater van de toekomst: schrijven voor en door psychiaters
Workshopleider: Robert Vermeiren		

W37	De toekomst van roken in de psychiatrie: eindspel tabak?

W37
	
Workshopleiders: Victor Buwalda, Wendela ter Meulen		
		

W38	Behandeling van jongeren met gameverslaving:
de Gezinsbeeldschermanalyse en de Gameanalyse als aanvulling
op Cognitieve Gedragstherapie
	
Workshopleiders: Marianne Post, Mariken Muller		

W38

Overig

Hoe ontwikkel ik mijzelf en blijf ik groeien?

Overig

W35

W35

Verslavingsstoornissen

Workshopleider: Rien Van		

		

Verslavingsstoornissen

W34	Depressie met co-morbide persoonlijkheidsstoornis:
heeft geïntegreerd behandelen de toekomst?

W34

Stemmingsstoornissen

Workshops

13:30-15:00
Discussiegroepen

De psychiater van de toekomst: het opleidingsplan
Debatleider: Ursula Klumpers		

		

D14	Wetten van de toekomst: wat betekent de WZD voor de patiënt
met comorbiditeit

D14

	Debatleider en panelleden: Didi Rhebergen, Brenda Frederiks, Roy Knuiman,
Houkje Tamsma, Michiel Vermaak

Overig

D13

D13

Workshopleiders: Anne-Marie van Dam, Jeroen Recourt

Ouderenpsychiatrie

W39

Overig

		
W39 Van tuchtklacht naar uitspraak

41

D15

Complex science en de klinische psychiatrische praktijk

D15
	Debatleider en panelleden: Roberto Doornebal-Bakker, Lynn Boschloo,
13:30-15:00

Angélique Cramer, Karin Hagoort, Floortje Scheepers		

Overig
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D16	Psychiatrie van de Toekomst: toekomstmuziek of snelle
praktijkveranderingen?

D16

	Debatleider en panelleden: Jurjen Luykx, Roel Mocking, Jeroen Steenmeijer,
Lineke Tak, Thomas Pattyn		

Overig

		

Discussiegroepen

D17	Intensieve (crisis)zorg in de adolescentie: HIC en IHT samen
vormen de toekomst

D17

	Debatleider en panelleden: Heddeke Snoek, Pierre Herpers, Loes Stouthamer,
Liesbeth Hoekstra, Marlène Laanen		

V11

Platformvergadering Psychiatrie en Verstandelijke Beperking		

V11
		
13:30-15:00
Vergaderingen

		
V12

Afdelingsvergadering Zelfstandig Gevestigde Psychiaters			

V13

Afdelingsvergadering Transculturele Psychiatrie			

B1

Bestuurssessie

V12

V13

B2

Hoe ziet u de vereniging van de toekomst?

13:30-15:00
Bestuurssessie

V6
13:30-15:00
Psychiatrie
en Media

Psychiatrie en Media

Kinder- en Jeugdpsychiatrie
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Hollands Glorie
Tijdens de plenaire sessies spreken in totaal zes voortrekkers
van en in de Nederlandse psychiatrie over hun eigen onderzoek. Op deze manier krijgt u een goed beeld van wat in het
land gebeurt op onderzoeksgebied. Aan het woord komen
Machteld Marcelis, David van den Berg, Floor Scheepers,
Pim Scholte, Arnt Schellekens, Hilde Geurts

Floor Scheepers is als hoogleraar innovatie in de psychiatrie
verbonden aan het UMC Utrecht. Daar is ze sinds 2017 tevens
hoofd van de afdeling psychiatrie. Ze doet onderzoek naar
big data-analyses, applicaties maar ook naar communicatienetwerken waarin de patiënt centraal staat, zoals PsyNet.
John Cryan hoogleraar neurowetenschappen aan de universiteit van Cork in Ierland, en hoofdonderzoeker aan het APC
Microbiome Ireland aldaar. Zijn onderzoek richt zich vooral
op de interactie tussen brein en microbioom en op de neurobiologische basis van psychiatrische stoornissen.

Pim Scholte is psychiater en onderzoeker, gespecialiseerd in
de geestelijke gezondheid van onder meer vluchtelingen en
oorlogsslachtoffers. Scholte was ruim tien jaar bestuurslid
van Artsen Zonder Grenzen en heeft Equator Foundation
opgericht, een organisatie voor behandeling van getraumatiseerde vluchtelingen en slachtoffers van mensenhandel.
Arnt Schellekens is psychiater en onderzoeker bij
Radboudumc en Donders Institute for Brain, Cognition,
and Behavior, en wetenschappelijk directeur van Nijmegen
Institute for Scientist Practitioners in Addiction. Zijn
onderzoekslijnen hebben betrekking op mechanismen
van verslavingsgedrag en psychiatrische co-morbiditeit.
Hilde Geurts is hoogleraar klinische neuropsychologie en
bijzonder hoogleraar Autisme: Cognitie gedurende de
levensloop aan de Faculteit der Maatschappijen
Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam
(UvA). Ze doet onderzoek naar veroudering bij autisme.
Geurts wil autisme beter begrijpen en achterhalen welke
factoren invloed hebben op het functioneren van een patiënt,
en hoe dat verandert als de factoren wijzigen.
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samenvatting dagprogramma
vrijdag 5 april 2019
Van DSM naar trans diagnostisch/dimensioneel de DSM heeft ons heel veel gebracht maar
onderzoek naar stoornissen vanuit diagnostische concepten wordt gecompliceerd door
heterogeniteit in klinische presentatie, oorzaken en prognose en co-morbiditeit is enorm

08.30 – 10.00 Parallelsessies
10.00 – 10.30 Pauze
10.30 – 12.00	Plenaire sessie met onder andere:
• Posterprijsuitreiking
• Winnaar Challenge
• Floor Scheepers: “De toekomst van de psychiatrie; over chaos, complexiteit en
emergentie”
• John Cryan: “ Gut instincts: microbiota as a key regulator of brain development
and ageing”
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 14.30 Parallelsessies
14.30 – 15.00 Pauze
15.00 – 17.00 Plenaire sessie met onder andere:
• Pim Scholte: “Uit het zicht. Peeskamer, martelkamer, spreekkamer.”
• Arnt Schellekens: “Verslavingspsychiatrie: van mechanisme naar behandeling”
• Hilde Geurts: Autisme in de late volwassenheid: Wat we (nog niet) wete’n
• Afsluiting congres
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overzicht parallelsessies
vrijdag 5 april 2019
S30	Psychiatrie heeft aandacht voor het lichaam

S30

		

S30.1
Symposia

S omatische complicaties van psychofarmaca: meten is weten?
Hans Mulder		

		

S30.2

Monitoring Psychofarmacologie (MOPHAR) binnen psychiatrische poliklinieken:
Daniëlle Cath		

		

S30.3	
Uitkomsten van somatische screening bij patiënten in behandeling bij Dimence
Melissa Chrispijn		

Overig

Verontrusting en Hoop in de Noord Nederlandse GGz

		

S30.4	
Resultaten van een enquête over somatische zorg bij AIOS psychiatrie
Esther Klopper		
		

S30.5

Veranderingen in lichamelijke en geestelijke gezondheid en medicatiegebruik na
een integrale leefstijlbehandeling bij mensen met EPA
Jeroen Deenik

		
		

S31	Grensverleggend onderzoek in de GGZ. Eerste resultaten en
onderzoeksdesigns van 5 ZonMw Fellows

S31

Voorzitter: Thea Heeren		
		

S31.1	
Relevantere uitkomsten, verbeterde externe validiteit en eenvoudigere
implementatie: een vernieuwde RCT-aanpak
Joran Lokkerbol		
		

S31.2

Eetbuien bij jongeren: pilot data uit een groot cohort onderzoek
Pauline Jansen		

		

S31.3	
Regulatievaardigheden trainen bij meervoudig interpersoonlijk getraumatiseerde
adolescenten
Rik Knipschil		
		

S31.4

Een netwerkbenadering van suïcidaal gedrag
Derek de Beurs		

		

S31.5	
Een netwerkperspectief op de comorbiditeit van depressie en persoonlijkheidsstoornissen op symptoomniveau
Annemarie Kohne

Overig

08:30-10:00

Voorzitter: Wiepke Cahn		
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S32	MINDSET: een transdiagnostisch perspectief op de rol van bias
en stress in stressgerelateerde en ontwikkelingsstoornissen

S32
08:30-10:00

Voorzitter: Aart Schene		
		

S32.1

Introductie van het MINDSET-onderzoek
Aart Schene		

		

		

S32.3	
Verklaart negatieve bias de hoge prevalentie van depressie in patiënten met Autisme
Spectrum Stoornis?
Annemiek Bergman		
		

S32.4	
Negatieve geheugenbias als transdiagnostisch mechanisme
Fleur Duyser		

Stemmingsstoornissen

S32.2	
Reversal learning in depressie: van negatieve bias naar beslissingsruis
Sophie Brolsma		

		

S32.5	
Structurele effecten van aversieve jeugdervaringen op het brein bij verschillende
psychiatrische stoornissen
Philip van Eijndhoven		
		

S32.6

Universele en specifieke aspecten van de acute stressrespons over stress-gerelateerde
en ontwikkelingsstoornissen heen
Jasper van Oort

		

S33

S33

Agressie op de HIC: vóórkomen, voorkómen en behandelen
Voorzitter: Maarten Bak		

		

S33.1

Agressie op de psychiatrische afdeling: prevalentie en oorzaken.
Een systematische review van de literatuur
Irene Weltens		

		

S33.2	
“ Niet meer separeren op de HIC; hoe houden we de werkplek veilig en gezond
voor medewerkers en medecliënten?”
Astrid Dirks		
		

S33.3	
Acute ingrijpmedicatie: systematische review en meta-analyse
Maarten Bak		
		

S33.4

Veiligheid op de HIC: resultaten van vier jaar onderzoek
Yolande Voskes		

Psychotische stoornissen

Symposia
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S34	Innoverend onderzoek in de spoedeisende psychiatrie

S34
08:30-10:00

Voorzitter: Ed van Leeuwen		

		

S34.1	
Intensive Home Treatment in de acute psychiatrie: baseline kenmerken van
Symposia

deelnemers aan een multi-center randomised controlled trial
Jurgen Cornelis		
		

S34.2

Intensive Home Treatment en het effect op acute gedwongen opnames
Elnathan Prinsen		

S34.3

DOEL-studie (Doelmatig Opname voorkomEn in de Langdurige zorg)
Oswald Bloemen		

		

Overig

		

S34.4	
Risicofactoren voor een opname: welke patiënten hebben een hogere risico voor
een opname ongeacht de aanwezigheid van Intensive Home Treatment
Ansam Barakat		
		

S34.5

Kan een spoedeisende psychiatrische screening ook klinisch?
Hans Nusselder

			

S34.6

Vroege beoordeling van verwarde verdachten op het politiebureau door de crisisdienst:
doorontwikkeling van een pilot

		
W41	Mindfulness Based Interventies (MBIs) in de psychiatrie:
W41 werkzaamheid, werkingsmechanisme en indicatiestelling
Workshopleiders: Anne Speckens, Dirk Geurts		

		
W42	Psychofarmaca bij licht verstandelijke beperking, (regelmatig)
een ingewikkelde puzzel

W42

Workshopleiders: Elisabeth ter Hoeven-Vroegindeweij, Wouter Groen		

		
W43	“De verhalenbank psychiatrie; narratieve weg naar herstel”

W43

Workshopleiders: Natascha den Belijker, Ruth Seidell		

Overig

Workshops

Overig

08:30-10:00

Overig

W40	STiP-5.1: assessment van het Niveau van Persoonlijkheidsfunctioneren middels een semigestructureerd interview
	
Workshopleiders: Theo Ingenhoven, Han Berghuis		

W40

Persoonlijkheidsstoornissen

Erik Sikkens

47

Workshopleider: Marjolein van Duijl		

W45

Katatonie: diverse verschijningen, diverse uitkomsten

W45
	
Workshopleiders: Erik Mulder, Jeanine Kamphuis		
		

W46	IFMS (Individueel Functioneren Medisch Specialisten),
waar gaat het echt om?

W46

Workshopleiders: Guido Geeraerts, Giliam Kuijpers		

Psychiatrie
voor verstandelijk
beperkten

Workshops

		

Overig

08:30-10:00

W44	Taskforce Vluchtelingen in gesprek met de COA, Zorgverzekeraar,
Pharos over de toegang tot GGZ-zorg voor asielzoekers met
psychische problemen

W44

Transculturele
psychiatrie
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D18	Hersenletsel - het vergeten kind van de psychiatrie

D18
08:30-10:00

Debatleider en panelleden: Boudewijn Bus, Caroline van Heugten, Bert ter Mors,
Ingrid Brands		

Kinder- en
Jeugdpsychiatrie

W48	Slaap-waakstoornissen bij kinderen en jongeren. Van DSM 5 naar
de spreekkamer
	
Workshopleiders: Jeannette Hop, Shalini Soechitram

W48

Overig

W47	Wat (be)weegt de behandelaar? Zelfonthulling in de dagelijkse
praktijk
Workshopleiders: Agnes Zegwaard, Flip Jan van Oenen		
	
		

W47

Overig

		

Debatleider en panelleden: Sjoerd van Belkum, Jan Spijker, Frenk Peeters,
Aartjan Beekman, Robert Schoevers		

D20	De kinder- en Jeugdpsychiater van de toekomst

D20
	
Debatleider en panelleden: Heddeke Snoek, Ingeborg Lindhout, Marijke Hofstra,
Nicky van Londen

D21	Jong Volwassenen met Autisme/ADHD hebben de toekomst!
Daarom alle hens aan dek om hun behandeling te optimaliseren!

D21

Debatleider en panelleden: Fenna van Koningsveld, Anja Karst-Grummel,
Harmke Nygard-Smith, Monique Swartjes, Sara Annink		

Kinder- en
Jeugdpsychiatrie

D19	Oprichting van een netwerk voor de behandeling van Therapie
Resistente Depressie: innovatie en verbetering van zorg in de
zeer nabije toekomst

D19

Overig

Discussiegroepen

Stemmingsstoornissen

		

48

dagprogramma vrijdag 5 april 2019

CC2

CC2

CLINICAL CASES BLOK 2
Voorzitters: Annemiek Dols, Jurjen Luykx		

08:30-10:00

		

Clinical Cases

CC2.1	
Gedragsverandering tijdens het beloop van een bipolaire stoornis
Jurjen Luykx		
		

CC2.2	
PANDAS of ASS? Diagnostiek met verschillende brillen
Lieke van Brakel		
		

CC2.3	
Katatonie succesvol behandeld met ECT bij een patiënt met frontotemporale dementie op
basis van een C9orf mutatie
Querijn van Bokhorst		

V14

V14

Afdelingsvergadering Enstig Psychiatrische Aandoeningen			

08:30-10:00
Vergaderingen

S35	Samengesteld symposium: neurobiologische aspecten van etiologie en
behandeling van autisme, slaapstoornissen en depressie

S35
13:00-14:30

Voorzitter: Hilgo Bruining		
		

Symposia

S35.1

Bumetanide in Autism Medication and Biomarker study (BAMBI):
van groepsverschillen naar individueel behandeleffect
Jan Sprengers		

		

S35.2	
Bumetanide om gedragsproblemen bij Tubereuze Sclerose te behandelen:
een open-label multiple n=1 interventie in een genetische ontwikkelingsstoornis
Dorinde van Andel		
		

S35.3	
Slapeloosheid, depressie en angst: overlap in kwetsbaarheid door verstoorde
nachtelijke emotie-regulatie?
Eus van Someren		
		

S35.4

Student en Psychose
Willem Rijks
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S36	“Een blik naar toekomstige behandelingen voor angst en
depressie; resultaten van NijCa_re”

S36
13:00-14:30

Voorzitter: Jan Spijker		
		

S36.1	
Comorbiditeit angst en depressie: een lastige combinatie?
Wim Braam		
		

S36.2	
Back tot the future: hoe effectief zijn de monoamine oxidase remmers bij patiënten

		

S36.3

Neurotrofe effecten van rTMS bij therapieresistente depressie
Eveline Ackermans		

		

S36.4	
S chematherapie: Onderzoek naar een Innovatieve Behandeling voor Chronische
Angst met Comorbide Cluster C Persoonlijkheidsproblematiek

Stemmingsstoornissen

met een therapieresistente depressie in de klinische praktijk
Anne Gudde		

Rosa Pranger		
		

S36.5	
De kracht van depressie: zelfmanagement, ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid bij
depressie. Een kwalitatief onderzoek
Dorien Smit		
		

S36.6

Oxytocine, sociale angst en interpersoonlijke ruimte in virutal reality
Gero Lange		

		

S37

S37

Omgaan met onzekerheid: de volgende medische revolutie?
Voorzitter: Peter Groot		

		

S37.1	
Verantwoord afbouwen mogelijk maken door samen beslissen en gebruik van
afbouwmedicatie
Peter Groot		
		

S37.2

The evidence-based group-level symptom-reduction model as the organizing principle for
mental health care: time for change?
Jim van Os		

		

S37.3	
The Complexities of Evaluating the Exposome in Psychiatry: A Data-Driven Illustration of
Challenges and Some Propositions for Amendments
Sinan Gülöksüz		
		

S37.4

Omgaan met onzekerheid – welke lessen kunnen we trekken uit de praktijk?
Peter Groot		

Psychotische stoornissen

Symposia

W49	Minder praten, meer doen: customized exposure anno 2019

W49

Workshopleiders: Rob Faltin, Carla Steeman		

13:00-14:30

Angststoornissen
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Workshopleiders: Bettina Jacobsen, Philippe Delespaul		

		

W51	Narratieve Exposure Therapie (NET) bij PTSS door meervoudig
trauma: meer dan alleen exposure!

W51

Workshopleiders: Ruud Jongedijk, Rembrant Aarts

W52

W52

Neuropsychiatrische interpretatie van hersen imaging
Workshopleiders: Annemiek Dols, Yolande Pijnenburg		

		

Angststoornissen

Rijgeschiktheid in de spreekkamer

Ouderenpsychiatrie

W50

W50

Overig

Workshops
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W53

W53

Genderdysforie voor psychiaters: de toekomst
Workshopleiders: Marijke Bremmer, Roy van Vlerken		

13:00-14:30

Overig
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Een toekomstvisie op SOLK bij volwassenen en ouderen

		

W55	Een transdiagnostisch perspectief op diagnostische classificatie:
de DC:0-5, een nieuw classificatiesysteem voor jonge kinderen,
als bruikbaar model

W55

Workshopleiders: Janne Visser, Frederike Scheper

Kinder- en
Jeugdpsychiatrie

W54

W54
	Workshopleiders: Jonna van Eck van der Sluijs, Gabriela Sempertegui Vallejo		

Somatoforme
stoornissen

Workshops

		

W57	Psychiatrie bij het 22q11-deletiesyndroom: diagnostiek en
behandeling van psychiatrische comorbiditeit bij kinderen en
volwassenen met 22q11DS

W57

Workshopleiders: Janneke Zinkstok, Fleur Velders

W58	De digitale poli: specialistische zorg bij angst en depressie,
dichtbij de patiënt op het moment dat het nodig is

W58

Workshopleiders: Annet Spijker, Mirjam van Orden		

D22	“Through the looking glass; op zoek naar een gedeelde
werkelijkheid van cliënt, behandelaar, omgeving & stakeholders”

D22
13:00-14:30

	Debatleider en panelleden: Martijn Kole, Erna Arnoldus, Simona Karbouniaris,

Psychiatrie voor
verstandelijk
beperkten

Workshopleiders: Jurgen Cornelis, Julia Meijer		

Stemmingsstoornissen

“Systemisch werken bij crisis; een betere toekomst begint bij
de ander”

Overig

W56

W56

Psychotische
stoornissen

		

Floor Scheepers, René Keet		
		

D23	SAP Discussie – Verkorting in de opleiding, worden we ‘uitgeperst’?

D23
	Debatleider en panelleden: Robbert Duvivier, Laura de Wit, Esther van Elswijk,
Frank Gerritse, Carmen van Geel

Organisatie
en beleid

Discussiegroepen

		

Discussiegroepen

D25	Psychiatrische diagnostiek bij de spoedeisende psychiatrie

D25
	Debatleider en panelleden: Michiel Rietveld, Jeroen Zoeteman, Jeroen Terpstra,
Aartjan Beekman		
		

D26	Open zijn over je eigen stoornis? Ben je gek geworden!?

D26
	Debatleider en panelleden: Kit Vanmechelen, Cecil Prins-Aardema,
Menno Oosterhoff, Margreth Vellinga, Alie Weerman		

D27	Het onderwijs van psychiaters in de toekomst

D27

Debatleider en panelleden: Henderikus Knegtering, Maurits Nys, Elma Dijkstra

V15

Afdelingsvergadering Ouderenpsychiatrie				

B3

Bestuurssessie: de taken, rollen en identiteit van de psychiater

V15
13:00-14:30
Vergaderingen

B3

	Voorzitter en panelleden: Gerrit Glas, Piet Verhagen, Marijke van Putten, Derek Strijbos,

13:00-14:30
Bestuurssessie

Nicky van Londen, Floortje Plas		

Organisatie
en beleid

Ebtisam El Filali		

Organisatie
en beleid

13:00-14:30

Ervaringsdeskundigen

D24	Veranderende context: de nieuwe revolutie in de psychiatrie

D24
	Debatleider en panelleden: Peter van Harten, Wijbrand Hoek, Mario Braakman,

Overig
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posters voorjaarscongres

De postersessies vinden net als afgelopen jaar plaats

posters

tijdens de borrel aan het eind van de dag. Alle posters
worden gedurende het hele congres, zowel in fysieke als in
digitale vorm, getoond in de Expo Foyer. De beste poster
wordt plenair gepresenteerd op de vrijdag.

P01	Verhoogde Serum Leptine- en Insulinewaarden bij Schizofrenie en Depressie:
een ‘Cross-Disorder Proteomics Analysis’
Nuray Çakici

P02	De invloed van persoonlijkheidskenmerken van psychiaters op het uitschrijven
van geneeskundige verklaringen voor een In Bewaring Stelling
Floor Holterman, Elnathan Prinsen

P03	De invloed van maternale gezondheid op de vroege sociale ontwikkeling van
kinderen en de mediërende rol van opvoedstijlen.
Linda Jilderda, Birit Broekman

P04

Zijn effort validity tests (EVT’s) te moeilijk voor asielzoekers?
Douwe van der Heide

P05	Virtual Rehab: Virtual Reality in de behandeling van stoornissen in het gebruik
van middelen bij mensen met een Lichte Verstandelijke Beperking
Joanne van der Nagel, Randy Klaassen

P06	Problematisch alcoholgebruik bij mensen met een licht verstandelijke beperking.
Irene van der Linden

P07	Van impact factors naar échte impact: de implementatie van een
multidisciplinaire leefstijl bevorderende behandeling voor mensen met EPA
Jeroen Deenik, Diederik Tenback, Erwin Tak, Simon Rosenbaum, Olivier Blanson-Henkemans,
Ingrid Hendriksen, Peter van Harten

P08	A randomized controlled trial of clinical and cost effectiveness of the resource
group method in severe mental illness: study protocol
Cathelijn Tjaden

P09	Risico op terugval van een stemmingsstoornis tijdens de zwangerschap en de
impact van medicatie
Anja Stevens, Peter Goossens, Elise Knoppert-van der Klein, Adriaan Honig, Ralph Kupka

P10

Een vijf daagse intensieve trauma therapie programma
Mayaris Zepeda Mendez
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P11	Case-report: Lithiumintoxicatie bij normale bloedspiegels
Sharleen Roerdink, Sabine Swolfs, Niels Veth

P12	Cognitieve bijwerkingen van anticholinerge medicatie bij ouderen
Katja Kaland, Rob Kok

P13	Identifying fundamental criteria for eating disorder recovery: a systematic
review and qualitative meta-analysis
Jan Alexander de Vos, Andrea LaMarre, Charlotte Bijkerk, Mirjam Radstaak, Ernst Bohlmeijer,
Gerben Westerhof

P14	Dosisreductie van hoge doses eerste generatie antipsychotica of switch naar
ziprasidone bij longstay patiënten met schizofrenie: een dubbelblinde RCT
Jan Bogers, Raphael Schulte, Theo Broekman, Peter Moleman, Lieuwe de Haan

P15	Stigmatiserende professionals: Kennis van en meningen over Anorexia Nervosa
bij AIOS psychiatrie in Nederland
Joyce Maas, Miladena Simeunovic-Ostojic, Theodoor Veerman

P16	Digitale keuzehulp voor onderhoudsbehandeling met medicijnen voor patiënten
met een bipolaire stoornis. Ontwikkeling en eerste ervaringen
Domino Determann, Michiel Hageman, Marieke Kooiman, Rocco Hoekstra

P17	Signalering van kwetsbare oudere psychiatrische patiënten middels
screeningslijsten
	
Steven Smeele, Elsbeth-Nynke Bos, Jamila Douairi, Rob Kok

P18	“Over het hoofd gezien…” Herkennen arts-assistenten een Wernicke
Encefalopathie en behandelen zij adequaat?
Malou Heesterbeek, Sabine Swolfs, Niels Veth

P19	BMI is hoger bij gebruik van een TCA dan bij gebruik van andere psychofarmaca
in een populatie van patiënten in behandeling bij IHT
Melissa Chrispijn, Elnathan Prinsen

P20	Differentiatie van suïcidaal gedrag
Remco de Winter, Anne van den Bos, Connie Meyer, Marieke de Groot

P21	Forensisch Netwerk Coaching: de effectiviteit van sociale netwerkversterking
bij forensisch psychiatrische patiënten
Lise Swinkels, Arne Popma, Jack Dekker, Thimo van der Pol
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P22	Het screenen op Licht Verstandelijke Beperking in FACT-teams
Berry Penterman

P23	Meer oog voor Licht Verstandelijke Beperking en psychotrauma in het werkveld
van FACT
Berry Penterman

P24	Het dagelijks functioneren van ouderen met een depressie; een prospectieve
beloopstudie over twee jaar
Sanne Wassink-Vossen, Rose Collard, Klaas Wardenaar, Peter Verhaak,
Didi Rhebergen, Paul Naarding, Richard Oude Voshaar

P25	Virtual Reality-therapie voor alcoholafhankelijke patiënten met als doel de
empowerment te verbeteren
Victor Buwalda, Gerdien de Weert, Jessika Weber

P26	Unieke neurale correlaten van onverwerkt-gedesorganiseerde gehechtheid en
psychopathologie met hersenen van adolescenten
Marie-José van Hoof

P27	Bevorderende en belemmerende factoren in het vinden en behouden van werk
bij patiënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis
	
Trees Juurlink, Miljana Vukadin, Marjan Westerman, Femke Lamers, Hein van Marle,
Han Anema, Aartjan Beekman, Barbara Stringer

P28	Een eetstoornis hebben en nog steeds in staat zijn te floreren? Een analyse van
psychopathologie en welbevinden als twee continua van mentale gezondheid
Sander de Vos, Mirjam Radstaak, Ernst Bohlmeijer, Gerben Westerhof

P29	Het effect van een uitgebreide medicatieverificatietool op het aantal
medicatiediscrepanties bij opname op de psychiatrie, een interim analyse
Vanessa Akrum, Barbara Maat, Niels Veth

P30	Voorspellers van het effect van psychologische behandeling bij somatoforme
stoornis en somatisch-symptoomstoornis: een meta-analyse
	Saskia van Broeckhuysen-Kloth, Sylvia Lieftink, Rinie Geenen, Stanneke Lunter

P31	Elektroconvulsieve therapie in de aanwezigheid van diepe hersenstimulatie,
is het veilig?
Jerry Hendriks, Anja Lok, Jasper Zantvoord, Dominique Scheepens, Isidoor Bergfeld,
Damiaan Denys

posters voorjaarscongres

P32	(Hypo)manie ten tijde van de ECT-behandeling
Daniel Craciun, Niels Veth, Daphne Everaerd, Sabine Swolfs

P33	Leeftijd bij een autisme diagnose en invloedrijke factoren: een meta-analyse
en systematische literatuur review tussen 2012-2018
	
Maarten van ‘t Hof, Ina van Berckelaer-Onnes, Amy Daniels, Mathijs Deen, Wijbrand Hoek,
Wietske Ester

P34	De associatie tussen borstvoeding en eetgedrag op de zuigelingen leeftijd en
latere autisme kenmerken
	
Maarten van ‘t Hof, Wietske Ester, Ina van Berckelaer-Onnes, Manon Hillegers, Wijbrand Hoek,
Pauline Jansen

P35	Een systematisch literatuuronderzoek naar de effectiviteit van spel-interventies
voor kinderen met een autismespectrumstoornis
Leanne Dijkstra-de Neijs, Laura Kluwen, Hanna Swaab, Ina Berckelaer-Onnes,
Wietske Ester

P36	“Behandelen in de Klas; effectief of niet?”
	Nathalie Saridjan, Tessa Stutterheim, Joke Rijnberk
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Exposanten en sponsorsymposia
Ook tijdens het Voorjaarscongres 2019 is er in de Zuidhal van het MECC weer een expositie waar u als
bezoeker in gesprek kunt met o.a. ggz-instellingen, kenniscentra, detacheringsbureaus, uitgeverijen
en farmaceuten. Nieuw dit jaar zijn de themapleinen die per dag variëren in aanbod, aangepast aan de
vergezichten van die dag. Te denken valt aan een “Meet the Expert” sessie, signeersessies of een
presentatie over een innovatieve ontwikkeling binnen het thema.
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