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The approach of diagnostics criteria to structure research and clinical practice, as examplified by the DSM3-5 and 
ICD-10, has been extremely productive for psychiatry. The approach ended a longstanding period of linguistic 
confusion and paved the way for the worldwide explosion of biological and clinical research, that contributed to 
the esthablisment of effective treatments for many of the psychiatric disorders over the past 35 years. This being 
said, it should also be noted that the diagnostic systems of de DSM and ICD have their limitations. A major 
limitation of the criteria approach to psychiatric diagnosis is that it is quite unclear to what extent our diagnostic 
constrcucts represent "true" diagnostic entities. There is growing evidence that many of our clinical disorders 
likely represent heterogeneous disease mechanisms and that similar mechanism are involved in different 
disorders. As a consequence, our diagnostic labels may be fairly effective in predicting treatment outcome for 
groups of patients, but the outcome for individual patients will remain uncertain. Precision psychiatry aims to 
improve psychiatric treatment on an individual basis, by focusing on presummed underlying disease mechanisms 
rather than on categories of disorders. In this symposium, we will present three studies from our phd-
programme to illustrate a more functional, transdiagnostic approach. The first study illustrates the symptomatic 
heterogeneity of depressive disorders. It is common to consider depressive disorders as a homogenous 
construct of symptoms, that are caused by some underlying disorder we call depression. In this model symptoms 
come and go more or less in synchronization as the disorder comes and goes and treatment is directed at the 
underlying construct. An alternative approach is to consider depressive disorder as a collection of symptoms that 
may vary over time quite independently. If symptoms vary more or less independently, treatment should 
perhaps be focused on symptoms rather than on the syndrome. We have used the NESDA cohort to study the 
course of each seperate symptoms of depression over a 9-year follow-up period. The second and third studies 
illustrate transdiagnostic appraoches, byond DSM-categories, with one study focussing on social withdrawal and 
the other on microbiata and the role of nutrition in human agression. Each of the three studies will be 
introduced by a senior staff member. 1) Albert M. van Hemert & Wessel A. van Eeden • Severity, course 
trajectory and within-person variability of individual symptoms during 9 years in patients with major depression 
2) Nic J.A. van der Wee & Stephanie E.E.C. Bauduin • One size does not fit all: Unravelling the underlying 
neurobiology of psychopathology • Salivary markers of stress system activation and social withdrawal in humans 
3) Erik J. Giltay & Nienke J. de Bles • Diet, Microbiota, Mood, and Behaviour • The Diet and Aggression 
Study: reducing aggressive incidents among chronically admitted psychiatric patients through nutritional 
supplementation 
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Achtergrond   
Depression shows a large heterogeneity of symptoms between and within persons over time12. However, most 
outcome studies assessed depression as a single underlying latent construct with the sum-score on self-rated 
scales as an indicator for severity.  



 
Doel   
This study aimed to assesses longitudinal symptom-specific the course trajectories and within-person variability 
of major depressive disorder over a 9-year period. 
 
Methoden   
Data were derived from the Netherlands Study of Depression and Anxiety (NESDA). This study included 558 
participants with a current major depressive disorder at baseline. The Inventory Depressive Symptomatology-
Self-Report (IDS-SR) was used to analyze 28 depressive symptoms at up to 6 timepoints during the 9-year follow-
up. Course trajectories and within-person variability were modeled using 15,624 linear regression models per 
item and per person. 
 
Resultaten   
The highest baseline severity scores were found for the items regarding energy and mood states. Each of the 
symptoms showed the strongest decline within the first year of follow-up. The core symptoms depressed mood 
and anhedonia had the most favorable course, whereas sleeping problems and (psycho-)somatic symptoms 
were more persistent over the course of 9 years. Within-person variability was highest for symptoms related to 
energy and lowest for suicidal ideation.Limitation: The first year of the symptom trajectories were subject to 
‘regression to the mean’ effects. 
 
Conclusie   
There was evidence for considerable heterogeneity between depressive symptoms and within-persons over 
time, which strengthens the idea that a symptom-focused approach in clinical care and research is important 
over and above merely considering depression as a unified syndrome. 
 
Literatuurverwijzing   
1. Conradi H, Ormel J, de Jonge P. Symptom profiles of the DSM-IV-defined remission, recoverym relapse, 
and recurrence of depression: the role of the core symptoms. Depress Anxiety 2012; 29: 638-45.2. Fried, 
Nesse. Depression is not a consistent syndrome: an investigation of unique symptom patterns in the STAR* D 
study. J Aff Dis 2015; 172: 96-102.  
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One size does not fit all: Unravelling the underlying neurobiology of psychopathology   
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Achtergrond   
The LUMC Department of Psychiatry has a longstanding tradition of dimensional research in stress-related 
psychopathology.  The frequent co-morbidity between stress-related disorders, the considerable overlap in 
treatment approaches and the fact that with the treatment of one disorder, the other disorders tend to improve 
simultaneously, are well known. Therefore, a central assumption is that these disorders have overlapping causal 
pathways in a dysregulation of the extended stress-system, resulting in a dysregulation of emotions.  In our 
neurobiological research, we aim to elucidate unique and shared biological underpinnings of vulnerability for 
stress related psychiatric disorders, using a translational and lifespan approach.  Amongst others, we have used 
dimensional approaches in the LUMC MASH (Mood, Anxiety, Somatoform and HPA axis) project that originally 
focussed very much on the stress-axis and its regulation, and which collected data from several thousands of 
subjects (1). More recently we have also begun to explore the neurobiological underpinnings of dimensional 
concepts like resilience to stress, in cross-sectional and longitudinal designs (2).   Almost a decade ago, the NIMH 
introduced the Research Domain Criteria (RDoC) which could be considered as a more comprehensive successor 
of the approach we had used so far (3). RDoC is a proposed research framework that integrates many levels of 
information (from genomics and circuits to behavior and self-reports) in order to explore basic dimensions of 
functioning that span the full range of human behavior from normal to abnormal. Its goal is to understand the 
nature of mental health and illness in terms of varying degrees of dysfunctions in general 
psychological/biological systems. Despite its obvious appeal and potential, so far only a few research projects 
have put this RDOC approach into practice.  Together with other Dutch University Medical Centers, we 
participate in a unique EU Innovative Medicines project that employs the RDOC approach to study the 
phenomenon of social withdrawal in psychopathology and aims to develop a more quantitative biological 
approach to psychopathology: the Psychiatric Ratings using Intermediate Stratified Markers (PRISM) project. 
PRISM has studied a new cohort of healthy controls and patients with Schizophrenia and Alzheimer, and has also 
re-examined data available from existing cohorts with patients with affective disorders such as the LUMC MASH 
project and NESDA (4). 
 
Literatuurverwijzing   
1. Veen G, van Vliet IM, DeRijk RH, Giltay EJ, van Pelt J, Zitman FG. Basal cortisol levels in relation to dimensions 
and DSM-IV categories of depression and anxiety. Psychiatry Res 2011; 185: 121-8. 
2. Insel T, Cuthbert B, Garvey M, Heinssen R, Pine DS, Quinn K, Sanislow C, Wang P. Research domain criteria 
(RDoC): Toward a new classification framework for research on mental disorders. Am J Psychiatry 2010; 167: 
748-51. 
3. van der Werff SJA, Elzinga BM, Smit AS, van der Wee NJA. Structural brain correlates of resilience to traumatic 
stress in Dutch police officers. Psychoneuroendocrinology 2017; 85: 172-178. 
4. van der Wee NJ, Bilderbeck AC, Cabello M, Ayuso-Mateos JL, Saris IM, Giltay EJ, ... & Porcelli S. Working 
definitions, subjective and objective assessments and experimental paradigms in a study exploring social 
withdrawal in schizophrenia and Alzheimer’s disease. Neurosci Biobehav Rev 2019; 97: 38-46.
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Achtergrond   
Social withdrawal (SW) is a common early symptom of stress-related psychiatric disorders. Associations between 
SW and hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA)-axis activation as measured through salivary cortisol (sC) have 
been previously established. However, the relationship between autonomic nervous system (ANS) activation as 
measured through salivary alpha-amylase (sAA) and SW has not been investigated to date. 
 
Doel   
To investigate the relationship between ANS activation and SW. 
 
Methoden   
In this cross-sectional, observational study, saliva samples were collected over two days from 843 participants 
(231 psychiatric patients who were ordered along the dimension of SW and 612 healthy controls) to measure sC 
and sAA. SW was determined using the Brief Symptom Inventory (BSI), the Short Form 36, and the Dutch 
Dimensional Assessment of Personality Pathology SW subscales, and analysed using multivariate linear 
regression analyses. Mediation analyses were run to determine the possible mediating role of SW on depressive 
symptoms. 
 
Resultaten   
On average, participants were 44.0 years old (SD=12.8; 64.1% female). sAA was not related to any SW scale. 
After adjustment, statistically significant positive associations were found between sC and the BSI SW subscale at 
certain time points (area under the curve with respect to the increase, beta=0.082, p=0.02; evening sC value: 
beta=0.110, p=0.003; mean sC value: beta=0.097; p=0.01), however not with any of the other subscales. 
 
Conclusie   
While SW had no mediating role in the relationship between sAA with depression, SW mediated part of the 
relationship between evening sC and depression. Activation of the autonomic nervous system, in contrast to that 
of the HPA-axis, is unlikely to be involved with SW in stress-related psychiatric disorders. 
 
Literatuurverwijzing   
1. Bauduin S, van Noorden MS, van der Werff SJA, de Leeuw M, van Hemert AM, van der Wee NJA, Giltay EJ. 
Elevated salivary alpha-amylase levels at awakening in patients with depression. Psychoneuroendocrinology 
2018; 97: 69-77. 
2. Porcelli S, van der Wee, N, van der Werff S, Aghajani M, Glennon JC, van Heukelum S, ... & Posadas M. Social 
brain, social dysfunction and social withdrawal. Neurosci Biobehav Rev 2019; 97: 10-33. 
3. van der Wee NJ, Bilderbeck AC, Cabello M, Ayuso-Mateos JL, Saris IM, Giltay EJ, ... & Porcelli S. Working 
definitions, subjective and objective assessments and experimental paradigms in a study exploring social 
withdrawal in schizophrenia and Alzheimer’s disease. Neurosci Biobehav Rev 2019; 97: 38-46. 
4. van Veen JF, van Vliet IM, Derijk RH, van Pelt J, Mertens B, Zitman FG. Elevated alpha-amylase but not cortisol 
in generalized social anxiety disorder. Psychoneuroendocrinology 2008; 33: 1313-21. 
5. Tse WS, Bond AJ. The impact of depression on social skills. J Nerv Ment Dis 2004; 192: 260-268.  
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Achtergrond   
Every living animal has a symbiotic microbiota. Every person has a microbiota of over 10 trillion microbial cells, 
mainly localized in the gut, of which the genetic material is called the microbiome. There is a bidirectional 
microbiota–gut–brain communication through the vagal nerve and through endocrine, inflammatory and other 
metabolites. Many metabolites are produced by gut microbiota among which vitamins, neurotransmitters, and 
short-chain fatty acids, such as butyrate, that may directly or indirectly beneficially affect brain function. Each 
person’s microbiota is relatively stable over time, but can be easily disrupted (e.g., through antibiotic use) or 
changed (e.g., through our diet).Valles-Colomer et al.1 and Zhernakhova et al.2 studied the microbiome in large 
population-based cohort studies of the Flemish Gut Flora Project (n=1,054) and the LifeLines-DEEP cohort 
(n=1,135), a sub-cohort of the LifeLines cohort. They found that age, sex, BMI, gastrointestinal symptoms, and 
stool consistency (through the Bristol Stool Scale) were important confounders to be taken into account in large 
epidemiological microbiome studies. Second, the microbiome was related to antidepressant use, depression, 
and quality of life. Two intervention studies have shown that the microbiota from depressed patients (versus the 
fecal microbes from control humans), could induce anxious-like behavior in either rats3 and mice4. Humans 
have much more demanding diets than plants and other animals, as we cannot make many substances ourselves 
and must ingest these ‘essential’ micronutrients. Our GULO-(gulonolacton-oxidase) gene that synthesizes 
vitamin C is broken. Moreover, our Western habits of wearing clothes and living largely indoors, reduces our 
ability to synthesis vitamin D in our skin. Our microbiota helps us to synthesize vitamins, similar to microbiotas of 
other (vegetarian) animals. There is evidence that micro- and macronutrients affect our mood and behavior, 
among which aggressive behavior. We are currently conducting two randomized placebo-controlled trials to test 
the hypothesis whether aggressive incidents can be reduced through nutritional supplementation 
(ClinicalTrials.gov Identifiers: NCT02498106 and NCT03212092). 
 
Literatuurverwijzing   
1. Zhernakova A, Kurilshikov A, Bonder MJ, et al: Population-based metagenomics analysis reveals markers 
for gut microbiome composition and diversity. Science 2016; 352: 565-5692. Valles-Colomer M, Falony G, 
Darzi Y, et al: The neuroactive potential of the human gut microbiota in quality of life and depression. Nature 
Microbiology 2019; 4: 623-6323. Kelly JR, Borre Y, C OB, et al: Transferring the blues: Depression-associated 
gut microbiota induces neurobehavioural changes in the rat. J Psychiatr Res 2016; 82: 109-1184. Zheng P, Zeng 
B, Zhou C, et al: Gut microbiome remodeling induces depressive-like behaviors through a pathway mediated by 
the host's metabolism. Mol Psychiatry 2016; 21: 786-796  
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Achtergrond   
Aggressive incidents are highly prevalent among chronically ill psychiatric inpatients. Previous studies 
demonstrated the potential benefit of nutritional supplementation to reduce aggression in maladjusted children 
and forensic study samples. 
 
Doel   
We aimed to test whether multivitamin-, mineral-, and n-3 polyunsaturated fatty acids (PUFA) supplementation 
reduces the incidence and severity of aggressive incidents among chronic psychiatric inpatients in a randomized, 
double-blind, intervention trial. 
 
Methoden   
Participants of 18 years and older, who resided in long-stay psychiatric wards were included (N= 176). 
Participants received three supplements daily during 6 months. One group received multivitamins and minerals, 
plus n-3 PUFA (i.e., eicosapentaenoic acid [EPA] and docosahexaenoic acid [DHA]), whereas the control group 
received placebo. The main outcome parameter is the number of aggressive incidents as registered with the 
Staff Observation Aggression Scale-revised (SOAS-R). At three points during follow-up questionnaires were 
administered (2 weeks, 2 months, and 6 months): the 12-item revised Aggression Questionnaire; the 26-item 
World Health Organization Quality of Life Questionnaire (WHOQOL-BREF); and the 25-item Comprehensive 
Psychopathological Rating Scale (CPRS) that included the Montgomery Asberg Depression Rating Scale (MADRS). 
At every time point, nursing staff completed the Social Dysfunction Aggression Scale (SDAS), measuring observed 
levels of aggression and social dysfunction. Blood samples were collected to assess compliance through vitamin, 
mineral and n-3 PUFA status. 
 
Resultaten   
Participants were on average 49.1 (SD = 14.4) years old and 63.6% were male. The main primary diagnosis 
comprised psychotic disorders (56.3%). 
 
Conclusie   
The main trial results will be presented (which will become available in November 2019) and their clinical 
implications will be discussed. 
 
Literatuurverwijzing   
1. Nijman HLI, Muris P, Merckelbach HLGJ, Palmstierna T, Wistedt B, Vos AM, van Rixtel A, Allertz W. The Staff 
Observation Aggression Scale-revised (SOAS-R). Aggressive Behavior 1999; 25: 197-209. 
2. Gesch CB, Hammond SM, Hampson SE, Eves A, Crowder MJ. Influence of supplementary vitamins, minerals 
and essential fatty acids on the antisocial behaviour of young adult prisoners. Randomised, placebo-controlled 
trial. Br J Psychiatry 2002; 181: 22-8. 
3. Schoenthaler S, Amos S, Doraz W, Kelly M-A, Muedeking G, Wakefield J. The effect of randomized vitamin-
mineral supplementation on violent and non-violent antisocial behavior among incarcerated juveniles. J Nutr 
Environ Med 1997; 9: 343-52. 
4. Schoenthaler SJ, Bier ID. The effect of vitamin-mineral supplementation on juvenile delinquency among 
American schoolchildren: a randomized, double-blind placebo-controlled trial. J Altern Complement Med 2000; 
6: 7-17. 



5. Zaalberg A, Nijman H, Bulten E, Stroosma L, van der Staak C. Effects of Nutritional Supplements on Aggression, 
Rule-Breaking, and Psychopathology Among Young Adult Prisoners. Aggressive Behavior 2010; 36: 117-26. 



S32 Het voorspellen van behandeluitkomsten en behandeldrop-out in depressie: expert opinion, statistische 
predictiemodellen of beide? 
 
Depressiebehandelingen zijn gemiddeld even effectief, maar individuele behandelsuccessen zijn moeilijk 
voorspelbaar. Hierdoor moeten patiënten vaak verschillende behandelingen proberen, leidend tot hoge kosten, 
demoralisatie en verhoogd risico op behandeldrop-out. Voorspellen van behandeluitkomsten en drop-out 
kunnen bijdragen aan vergroting van de behandeleffectiviteit; momenteel zijn klinische voorspellingen 
gebaseerd op expert opinion en patiënten voorkeuren. Deze aanpak is persoonsgericht en flexibel, maar vatbaar 
voor denkfouten. De afgelopen jaren is er belangstelling voor statistische predictiemodellen maar data collectie, 
externe validatie en implementatie zijn nog problematisch. In dit symposium presenteren wij studies naar 
voorspellingen met expert opinion, en predictiemodellen voor behandelsucces en drop-out. We sluiten af met 
een demonstratie van Bayesiaanse modellen, waarmee het combineren van expert opinion en statistische 
predictie mogelijk is. 
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Expert opinion in de klinische praktijk: the doctor knows best?   
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Achtergrond   
In de dagelijkse klinische praktijk worden behandelindicaties voor depressie gesteld op basis van het klinisch 
oordeel. Al lang geleden werd aangetoond dat stellen van behandelindicaties op grond van statistische predictie 
minstens zo goed danwel beter is dan het klinisch oordeel. 
 
Doel   
In de context van nieuwe technologische ontwikkelingen, werden in de huidige studie de accuratesse van 
behandelindicaties voor CGT danwel IPT op grond van klinisch oordeel versus statistische predictie met elkaar 
vergeleken.   
 
Methoden   
Data van een RCT naar depressiebehandeling met CGT (n=76) versus IPT (n=75) werden gebruikt. Voor 
randomisatie werd door het multidisciplinaire intake team een behandelaanbeveling geformuleerd. Statistische 
predictie was gebaseerd op de Personalized Advantage Index (PAI) die gebruik maakt van baseline klinische 
informatie. Primaire uitkomstmaten waren ernst van depressieve symptomen gemeten met de BDI-II meteen na 
afloop van de behandeling en na een follow-up van 17 maanden. 
 
Resultaten   
Patiënten die een behandeling kregen die overeenkwam met de aanbeveling van de statistische voorspelling 
waren na behandeling en follow-up minder depressief dan patienten die de niet-aanbevolen behandeling 
kregen. Dit verschil werd niet gevonden bij de aanbevelingen van het intake-team; patienten die door het intake-
team een IPT behandeling kregen geadviseerd en deze inderdaad na randomisatie toegewezen hadden 
gekregen, deden het zelfs slechter dan degenen die met CGT werden behandeld. 
 
Conclusie   
Indicatie van soort psychotherapie voor depressie bleek in dit onderzoek beter te worden gesteld op grond van 
statistische predictie dan op grond van de aanbeveling van een ervaren multidisciplinair intake-team. 
 
Literatuurverwijzing   
1: Selecting the optimal treatment for a depressed individual: clinical judgment or statistical prediction? Suzanne 
C. van Bronswijk, Lotte H.J.M. Lemmens, Marcus J.H. Huibers, Frenk P.M.L. Peeters (under review). 
2: Cohen ZD, DeRubeis RJ. Treatment selection in depression. Annual review of clinical psychology 2018; 14: 209-
36.  
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Achtergrond   
Verschillende vormen van psychotherapie voor depressie zijn gemiddeld genomen even effectief, maar effecten 
van therapieën verschillen sterk per persoon en zijn moeilijk te voorspellen(1). Uitkomsten kunnen worden 
verbeterd door het optimaliseren van behandeltoewijzing gebruikmakend van multivariate predictiemodellen 
(2). Een veelbelovende aanpak is de Personalized Advantage Index (PAI, 3). De PAI geeft per individu een 
voorspelling van de meest passende therapie. De resultaten van eerdere studies zijn veelbelovend, echter 
ontbreekt externe validatie, wat problematisch is voor generalisatie naar de klinische praktijk. 
 
Doel   
Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van een PAI om behandeltoewijzing voor psychotherapie voor 
depressie te ondersteunen. Een aanvullend doel is om generalisatie van deze modellen naar de klinische praktijk 
te toetsen. 
 
Methoden   
Gebruikmakend van verschillende machine-learning technieken zijn er twee multivariate predictiemodellen 
ontwikkeld in twee gerandomiseerde Nederlandse studies. Beide studies betreffen een vergelijking tussen 
cognitieve gedragstherapie (CGT) en interpersoonlijke psychotherapie (IPT, studie 1 “STEPd”: n = 151 in één GGZ 
instelling; studie 2 “FreqMech”: n = 200 in meerdere GGZ instellingen) (4,5). Deze predictiemodellen zijn 
opgebouwd uit een combinatie van variabelen: predictoren (algemene voorspellers) en moderatoren 
(differentiële voorspellers). Met deze modellen werden individuele PAI scores berekend. De modellen werden 
extern gevalideerd door toepassing op data van de andere studie. 
 
Resultaten   
In de STEPd studie werden betere depressie-uitkomsten gezien voor patiënten die naar de behandeling werden 
gerandomiseerd conform de PAI aanbeveling. In de FreqMeq was het niet mogelijk om een PAI te berekenen 
i.v.m. het ontbreken van moderatoren. Toepassing van de PAI ontwikkeld in de STEPd studie op data van de 
Freqmech studie was onmogelijk door de verschillen in beschikbare variabelen. 
 
Conclusie   
De PAI kan behandeltoewijzing voor depressie ondersteunen, echter is dit niet van toepassing voor alle 
onderzoekspopulaties. Externe validatie wordt gecompliceerd door verschillen in data-collectie. Resultaten 
pleiten voor uniformiteit van data-collectie tussen verschillende instellingen en het onderzoeken van lokale 
(instelling gebonden) versus (inter)nationale predictiemodellen. 
 
  



Literatuurverwijzing   
1. Simon GE, Perlis RH (2010). Personalized medicine for depression: can we match patients with treatments? 
Am J Psychiatry 167, 1445-55. 
2. Cohen ZD, DeRubeis RJ (2018). Treatment selection in depression. Annual review of clinical psychology 14, 
209-236. 
3. DeRubeis RJ, Cohen ZD, Forand NR, Fournier JC, Gelfand LA, Lorenzo-Luaces L (2014). The Personalized 
Advantage Index: translating research on prediction into individualized treatment recommendations. A 
demonstration. PloS one 9, e83875. 
4. Lemmens L, Arntz A, Peeters F, Hollon S, Roefs A, Huibers M (2015). Clinical effectiveness of cognitive therapy 
v. interpersonal psychotherapy for depression: results of a randomized controlled trial. Psychological Medicine 
45, 2095-2110. 
5. Bruijniks SJ, Bosmans J, Peeters FP, Hollon SD, van Oppen P, van den Boogaard M, Dingemanse P, Cuijpers P, 
Arntz A, Franx G (2015). Frequency and change mechanisms of psychotherapy among depressed patients: study 
protocol for a multicenter randomized trial comparing twice-weekly versus once-weekly sessions of CBT and IPT. 
BMC psychiatry 15, 137.
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Achtergrond   
Het voortijdig beëindigen van psychotherapeutische en/of farmacotherapeutische behandeling van de 
depressieve stoornis komt veel voor en is geassocieerd met een slechter behandelbeloop en een groter risico op 
terugval (1, 2). Het voorspellen van behandeldrop-out zal in de praktijk kunnen bijdragen aan het optimaliseren 
van de behandeluitkomsten. Diverse factoren zijn reeds geassocieerd met een verhoogd risico op behandeldrop-
out (3). De Dutch Measure for quantification of Treatment Resistance in Depression (DM-TRD)(4) is een 
vragenlijst die verschillende van deze risicofactoren omvat en waarvan bewezen is dat een hogere score 
geassocieerd is met een slechter beloop (5).   
 
Doel   
Wij onderzochten de associatie tussen de mate van therapieresistentie uitgedrukt in de score op de DM-TRD en 
behandeldrop-out in een groot ambulant cohort van depressieve patiënten. Daarnaast was het doel om 
afzonderlijke risicofactoren voor behandeldrop-out te identificeren.. 
 
Methoden   
Wij hebben de gegevens onderzocht van ruim 1400 ambulante depressieve patiënten die tussen 2014 en 2017 
een intake en nadien behandeling as usual hebben gekregen bij één van de deelnemende vestigingen van PsyQ. 
De DM-TRD was afgenomen tijdens de intake. De Quick Inventory of Depressive Symptomatology – Self Report 
(QIDS-SR) (6) was bij baseline afgenomen, met een minimale score van 11 was sprake van een behandelindicatie. 
Er was sprake van behandeldrop-out wanneer patienten de intake hadden voltooid en nadien maximaal 3 
behandelgesprekken hadden gevolgd, zonder remissie te hebben bereikt. De associatie tussen behandeldrop-
out en de mate van therapieresistentie (de DM-TRD-score) werd getoetst met een logistische regressie. 
Afzonderlijke items van de DM-TRD, klinische en demografische parameters werden onderzocht als potentiele 
risicofactoren voor behandeldrop-out middels een elastic net analyse.    
 
Resultaten   
Van de 1402 patiënten voldeden 104 patiënten (8%) aan de criteria voor behandeldrop-out. De hogere score van 
de DM-TRD was statistisch significant geassocieerd met een lagere behandeldrop-out (OR=0.85, 95% CI = [0.76-
0.95], p<.01). De elastic net analyse toonde ernst en duur van de depressie als significant geassocieerde factoren 
voor behandeldrop-out.   
 
Conclusie   
Een hogere mate van therapieresistentie is tegen onze verwachting in geassocieerd met een lager mate op 
behandeldrop-out. Een hogere mate van ernst en een langere duur van de depressieve stoornis zijn 
risicofactoren voor drop-out en daarmee voor een nadelig behandelbeloop in onze sample. 
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S32.4 
 
ENGELSTALIGE LEZING Combining expert opinion with statistical prediction models using Bayesian statistics 
        
Nalan Basturk p1  
 
P: Presenterende auteur / spreker   
 
1. Maastricht University 
 
Achtergrond   
The procedure of including expert opinion in statistical modeling is often referred as subjectivity, as the expert 
opinion is by definition subjective (1, 2).  Expert opinion can be in the form of statistical expertise such as choices 
of appropriate statistical models and methods.  Ideally, expert opinion is also in the form of content expertise in 
the discipline of the research question. The inclusion of the latter, content expertise, in statistical models is often 
less straightforward than that of statistical expertise (3, 4). A Bayesian statistician initially collects all pre‐existing 
information, reflecting both evidence based on past studies and current beliefs. This information is then 
expressed as a prior probability distribution, which quantifies the current state of understanding. Bayesian 
inference combines this prior distribution with collected data information to address the research question. For 
psychiatric research, the use of (content) expert opinion in statistical analysis is relatively limited since there is a 
vast amount of content expertise, but this expertise is not immediately available in the form of a probability 
distribution. 
 
Doel   
We aim to provide methods combining expert opinion and statistical prediction and illustrate this with a model 
that predicts treatment drop-out in depression. We first summarize conventional methods used for this purpose. 
We next illustrate how existing scientific research results, such as meta-analysis results and other expert opinion 
can be incorporated in statistical models as prior distributions. 
 
Methoden   
We use two methods to illustrate the use of expert opinion in predicting treatment drop-out in depression. First, 
we employ a logistic regression model to assess the factors that affect drop-out in depression treatment. We use 
existing research results as prior distributions in this model and show how these research results strengthen the 
obtained results in a relatively small dataset. Second, we will perform an interactive study during the 
presentation. We will collect expert opinion from the participants at the beginning of the session. We will cluster 
the collected experts’ opinion and transform these opinions to prior probability distributions. We will assess, 
jointly with the participants, how the content expertise is clustered and how this expertise strengthens the 
statistical results 
 
Resultaten   
The results of the first study shows that the understanding of factors for drop-out can be strengthened using 
existing research output as content expertise in Bayesian statistics. The results of the second, interactive, study 
are to be obtained during the session. 
 
Conclusie   
The obtained results have the potential to provide an in-depth understanding of incorporating different forms of 
content expertise in statistical analysis. 
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S33 Gerichte behandeling en herstel binnen de forensische (jeugd) psychiatrie positief beïnvloeden door 
innovatieve methoden 
 
In dit symposium bekijken we aan de hand van vier voorbeelden hoe innovatieve apps en analysemethoden 
kunnen bijdragen aan herstel en een gerichtere behandeling van jongeren en volwassenen in de psychiatrie. Het 
eerste deel bestaat uit twee lezingen over de toepassing van latente klasse analyse (LCA).In de eerste lezing 
wordt LCA gebruikt voor het komen tot betekenisvolle profielen binnen een groep TBS-gestelden. Bij de tweede 
lezing staat een groep adolescenten in behandeling bij een kliniek voor forensische jeugdpsychiatrie centraal. De 
mogelijkheden die innovatieve apps bieden op het gebied van eigen regie en herstel vormen het tweede deel. 
De derde lezing draait om INKT, een tool die jongeren in de jeugd-ggz inzicht geeft in de resultaten van hun 
vragenlijsten. De ontwikkeling van de QoL-ME, een gepersonaliseerde en visuele webapplicatie voor het meten 
van de kwaliteit van leven van mensen met psychiatrische problemen, komt in de vierde lezing aan bod.  
 
S33.1 
 
TBS-gestelden geprofileerd: een gestructureerde casussenanalyse 
 
Chijs van Nieuwenhuizen p1,2 
 
P: Presenterende auteur / spreker   
 
1. GGzE 
2. Tilburg University 

 
Achtergrond   
Bij veel patiënten is het psychiatrische ziektebeeld onvoldoende scherp omlijnd en dit geldt in het bijzonder voor 
complexe doelgroepen (Vermeiren e.a., 2006). Desondanks worden patiënten bij behandeling en onderzoek 
doorgaans ingedeeld op basis van DSM-classificaties. Het voordeel is dat het bekende en algemeen erkende 
categorieën zijn; het nadeel is dat weinig patiënten naadloos in het keurslijf van de DSM passen (zie Van Os, 
2009). 
 
Doel   
In deze lezing wordt door middel van een latente klasse analyse (LCA) een representatieve populatie van 180 
TBS-gestelden nader geprofileerd. Een dergelijk LCA-model identificeert profielen die optimaal van elkaar te 
onderscheiden zijn op basis van de scorepatronen op specifieke kenmerken. 
 
Methoden   
LCA is een analysemethode waarbij patronen van kenmerken van patiënten onder worden verdeeld in een 
aantal klassen (M) die onderling onderscheidbaar zijn. LCA gaat ervan uit dat er discrete latente klassen bestaan; 
dat wil zeggen dat patiënten ingedeeld worden in één van de latente klassen. De klassen zijn vastgesteld op 
verschillende geobserveerde kenmerken die een significante bijdrage leveren aan het onderscheidbare 
vermogen van de klasse. Om het beste latente klasse model te bepalen, is de verandering in het Bayesian 
Information Criterion (BIC) van een M-klasse model naar een M-1-klasse model vergeleken. 
 
Resultaten   
Er zijn vijf profielen gevonden: de psychotische patiënt met meervoudige problematiek (Klasse 1), de typisch 
psychotische patiënt (Klasse 3), de antisociale patiënt (Klasse 2), de onder invloed verkerende patiënt (Klasse 5) 
en de patiënt met seksuele problematiek en delictgedrag (Klasse 4). 
 
  



Conclusie   
De gehanteerde person-centered benadering in dit onderzoek sluit aan bij het dimensioneel denken in plaats 
van het strikt categoriaal denken. Er is voor de forensische psychiatrie een aanzet gegeven door op basis van 
hoofddiagnoses op As-I en As-II en het indexdelict verschillende profielen te onderscheiden. Het denken in 
termen van clusters en profielen betekent dat de behandeling ook specifieker kan worden bepaald. 
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S33.2 
 
Vier profielen van (delinquente) jongeren: een mindshift?      
        
Lisette Janssen-de Ruijter p1,2 / Chijs van Nieuwenhuizen 1,2 
 
P: Presenterende auteur / spreker  
 
1. GGzE 
2. Tranzo, Tilburg University 
 
Achtergrond   
De cumulatieve risicohypothese stelt dat als iemand blootgesteld wordt aan risicofactoren in verschillende 
levensgebieden, de kans groter is dat iemand risicogedrag gaat vertonen (Rutter, 1979). In de literatuur wordt 
deze hypothese bevestigd; gevonden is dat een opeenstapeling van risicofactoren in verschillende 
levensgebieden gerelateerd is aan psychopathologie en delinquent gedrag (Laan van der, Veenstra, Bogaerts, 
Verhulst, & Ormel, 2009; Stouthamer-Loeber, Loeber, Wei, Farrington, & Wikström, 2002). In een populatie van 
jongeren die opgenomen zijn in een psychiatrische kliniek vanwege ernstige psychiatrische problematiek en/of 
gepleegde delicten komen veel risicofactoren voor en is de kans op problemen na opname groot.   
 
Doel   
Doel van dit onderzoek is om verschillende profielen met risicofactoren te onderscheiden bij adolescenten in 
een kliniek voor forensische psychiatrie en orthopsychiatrie. 
 
Methoden   
De steekproef van deze studie bestaat uit 270 mannelijke cliënten die tussen 2005 en 2014 zijn opgenomen 
geweest bij de Catamaran, kliniek voor forensische jeugdpsychiatrie en orthopsychiatrie. Latente Klasse Analyse 
is gebruikt om de verschillende risicoprofielen in kaart te brengen met behulp van elf risicofactoren in vier 
domeinen: individueel, familie, vrienden en school. Hiervoor zijn risicofactoren van het Forensisch Profiel 
Justitiële Jeugdigen (FPJ; Brand & Van Heerde, 2010) en de Structured Assessment of Violence Risk in Youth 
(SAVRY; Lodewijks, Doreleijers, De Ruiter, & De Wit-Grouls, 2006) gebruikt. 
 
Resultaten   
De LCA laat vier onderscheidende risicoprofielen zien (Janssen-de Ruijter, Mulder, Vermunt, & Van 
Nieuwenhuizen, 2017). Adolescenten in Klasse 1 hebben veel risicofactoren in drie domeinen, namelijk het 
individuele (drugsgebruik), vrienden (delinquente vrienden) en schooldomein (spijbelen). Adolescenten in Klasse 
2 hebben dezelfde risicofactoren als adolescenten in Klasse 1, maar hebben daarnaast ook nog risicofactoren in 
het familiedomein, zoals ervaren mishandeling. Adolescenten in Klasse 3 hadden de minste risicofactoren, maar 
hadden wel het hoogste risico op afwijzing door leeftijdsgenoten. Adolescenten in Klasse 4 hadden voornamelijk 
risicofactoren in het familiedomein, zoals ervaren mishandeling. 
 
Conclusie   
De (delinquente) jongeren die opgenomen zijn (geweest) bij de Catamaran zijn een heterogene groep met 
verschillende subgroepen. Het is belangrijk om deze onderscheidende groepen bij het begin van opname te 
herkennen en te onderzoeken hoe het verdere verloop van hun behandeling en leven na opname hieraan 
gerelateerd is, zodat in de toekomst behandeling nog beter afgestemd kan worden op (de risicofactoren van) het 
individu. 
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Weten hoe je behandeling bezINKT     
   
Romy van Kuijk p1,2 / Ilja Bongers 1,2 / Chijs van Nieuwenhuzien 1,2 
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1. GGzE 
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Achtergrond   
Binnen de jeugd-ggz vullen jongeren, de behandelaar, ouder(s)/ verzorger(s) en/of leerkracht regelmatig 
vragenlijsten in om te kijken hoe het met de behandeling gaat. Jongeren krijgen de resultaten van de 
vragenlijsten echter zelden teruggekoppeld of op een voor hen onduidelijke manier (Jensen-Doss et al., 2018). 
Dat is jammer want feedback kan jongeren juist helpen bij hun behandeling. De vragenlijstgegevens zijn immers 
een belangrijk middel om de behandeling beter af te stemmen op de unieke zorgbehoeften van jongeren. Om 
jongeren inzicht te geven in de resultaten van hun vragenlijsten, en daarmee in hun behandeling, is in co-creatie 
met jongeren de digitale tool INKT (vrij naar ‘I Need To Know’) ontwikkeld en geïmplementeerd.   
 
Doel   
In deze presentatie staan de ontwikkeling en implementatie van INKT samen met jongeren centraal. We zullen 
de eerste ervaringen van jongeren met INKT toelichten en ingaan op hoe INKT volgens de jongeren het beste 
gebruikt kan worden in de behandeling. 
 
Methoden   
De INKT-tool is ontwikkeld in een iteratief proces bestaande uit tien bijeenkomsten met het gebruikerspanel 
bestaande uit jongeren, ontwerpers, een onderzoeker en een medewerker van een cliëntenorganisatie. INKT is 
vervolgens in april 2019 gelanceerd binnen GGzE Eenheid Kind en Jeugd. In interviews is jongeren gevraagd hoe 
ze INKT ervaren en hebben gebruikt. Daarnaast zijn er verschillende implementatie bijeenkomsten 
georganiseerd om samen met jongeren te kijken wat de meerwaarde van INKT is in de behandeling en hoe we 
deze meerwaarde beter onder de aandacht kunnen brengen. 
 
Resultaten   
Het eindresultaat van de gebruikerspanel bijeenkomsten is een functionele tool die helemaal aansluit bij de 
behoeften van jongeren en waarbij zij de regie hebben. In INKT kunnen jongeren de eigen resultaten vergelijken 
met de resultaten van andere invullers zoals ouders/verzorgers, behandelaar en leerkracht. Ook kunnen 
jongeren de scores van verschillende meetmomenten met elkaar vergelijken. De eerste ervaringen van jongeren 
met INKT zijn positief. Volgens jongeren is INKT een handige tool om inzicht te krijgen in je behandelvoortgang 
en kan INKT helpen om op een laagdrempelige manier in gesprek te gaan over de behandeling. Op basis van de 
uitkomsten van de implementatie bijeenkomsten zijn gericht acties uitgezet om INKT nog beter onder de 
aandacht te brengen bij jongeren en behandelaren. 
 
Conclusie   
Met INKT hebben jongeren een tool in handen die inzicht geeft in hun weg naar persoonlijk herstel. INKT is een 
hulpmiddel voor jongeren en behandelaren om samen geïnformeerde behandelkeuzes te maken. 
 
Literatuurverwijzing   
Jensen-Doss, A., Haimes, E. M. B., Smith, A. M., Lyon, A. R., Lewis, C. C., Stanick, C. F., & Hawley, K. M. (2018). 
Monitoring treatment progress and providing feedback is viewed favorably but rarely used in practice. 
Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research, 45(1), 48-61.



S33.4 
 
Call me! Ontwikkeling van een digitaal, visueel en gepersonaliseerd meetinstrument voor kwaliteit van leven
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Achtergrond   
Kwaliteit van leven is een belangrijke uitkomstmaat in de psychiatrie en is gerelateerd aan het persoonlijke 
herstel van patiënten (Roe et al., 2011). Er is echter vraag naar een meetinstrument dat 1) nog meer 
gepersonaliseerd is, 2) minder afhankelijk is van de taalvaardigheid van respondenten, en 3) de mogelijkheden 
die digitale toepassingen bieden nog beter benut. 
 
Doel   
In deze lezing wordt (de ontwikkeling van) de QoL-ME beschreven. De QoL-ME is een innovatieve, visuele en 
gepersonaliseerde tool voor het meten van kwaliteit van leven. De QoL-ME is ontwikkeld voor jongeren en 
volwassenen die 1) worden behandeld in de forensische psychiatrie, 2) psychiatrische problemen hebben of 3) 
dak- of thuisloos zijn. 
 
Methoden   
De QoL-ME is in nauwe samenwerking met patiënten ontwikkeld. In de eerste stap is de inhoud van de QoL-ME 
met behulp van een innovatieve visuele toepassing van de concept mapping methodiek bepaald (Buitenweg et 
al., 2019). Een groep van 82 patiënten, familieleden en zorgprofessionals heeft bijgedragen aan de visuele 
concept map. In de tweede stap heeft een groep van 59 patiënten geparticipeerd aan de zes iteraties van het co-
creatieve ontwikkelproces, bijvoorbeeld door hun mening te geven over initiële ontwerpen of door een 
prototype te testen. In de laatste twee iteraties is de usability van de QoL-ME onderzocht met behulp van de 
System Usability Scale (SUS). 
 
Resultaten   
De QoL-ME bestaat uit twee onderdelen. Het kerndeel bevat een klein aantal vaste onderwerpen waar alle 
gebruikers vragen over beantwoorden. Dit kerndeel wordt aangevuld met een selectie van acht aanvullende 
modules. De inhoud van de visuele concept map komt terug in deze aanvullende modules. Gebruikers kiezen op 
basis van persoonlijke relevantie zelf over welke modules zij vragen beantwoorden. Na het invullen krijgen 
gebruikers direct hun resultaten te zien. De SUS-scores laten zien dat deelnemers de usability van de QoL-ME 
beoordelen als “goed” tot “uitstekend”. 
 
Conclusie   
Met de QoL-ME kunnen mensen met psychiatrische problemen hun kwaliteit van leven op een laagdrempelige 
en gepersonaliseerde wijze in kaart brengen. Door de resultaten direct terug te koppelen biedt de QoL-ME 
gebruikers de mogelijkheid om meer initiatief te nemen in hun behandeling. 
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S34 OCDnet symposium: Puzzelstukjes op weg naar precisie psychiatrie 
 
OCDnet brengt onderzoekers, behandelaars en patiënten met een obsessieve compulsieve stoornis samen. Dit 
symposium geeft een inkijk in de huidige staat van onderzoek op het gebied van OCD over de hele leeftijdsrange: 
Van de hersenen van lagere schoolkinderen met dwangmatige gedachten, naar  voorspellers van 
behandelresultaat, transdiagnostische markers tot nieuwe behandelvormen zoals de intensieve week voor 
kinderen met dwangproblemen. Tot slot zal het nieuwe RESOLVE cohort onderzoek worden toegelicht.   
 
S34.1 
 
Subcorticale en corticale morfologie hangt samen met obsessieve-compulsieve symptomen bij 2551 kinderen uit 
de algemene populatie 
 
Cees Weeland p1 / Tonya White 2 / Odile van den Heuvel 3 / Chris Vriend 4 / Henning Tiemeier 5 / Manon Hilligers 6 
/ Ryan Muetzel 6 / Julia Starreveld 6 
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3. Amsterdam UMC, department of Anatomy & Neurosciences, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam 

Neuroscience, Amsterdam 
4. Amsterdam UMC, department of psychiatry, Vrije Universiteit, Amsterdam 
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Achtergrond   
Obsessieve-compulsieve symptomen (OCS) komen vaak voor in de algemene populatie, maar het is onduidelijk 
of subklinische OCS symptomen en obsessief-compulsieve stoornis (OCD) deel uitmaken van een 
neuroanatomisch continuüm.   
 
Doel   
Het doel van deze studie is om de relatie tussen OCS en subcorticale en corticale morfologie te onderzoeken bij 
een groep schoolgaande kinderen uit de normale populatie. 
 
Methoden   
De studie omvatte 2551 deelnemers, die 9-12 jaar oud zijn, van de populatie studie Generation-R 
(https://generationr.nl/). OCS werden gemeten met behulp van de Short OCD Screener (SOCS, 7-items, 
ouder/verzorger-gescoord). Structurele (3T) MRI-scans werden geanalyseerd met behulp van FreeSurfer om de 
thalamus en andere subcorticale volumes, intracraniële volume, vertex-wise corticale dikte en oppervlakte te 
bestuderen. We gebruikten lineaire regressiemodellen om de associatie tussen de ernst van OCS en hersenen 
morfologie te onderzoeken. Om vergelijkingen met case controles uit de literatuur te kunnen doen, vergeleken 
we ook kinderen met scores boven de klinische cut-off van de SOCS (' waarschijnlijke OCD ' , n = 164) met een 
gematchte symptoom-vrije groep. 
 
Resultaten   
Kinderen met ‘waarschijnlijke OCD’ hebben een grotere thalamus in vergelijking met symptoom-vrije kinderen. 
Vertex-wise analyses toonde aan dat OCS werd geassocieerd met een dikkere rechter inferieure pariëtale cortex, 
maar dat deze relatie verdween na aanpassing voor totale gedragsproblemen. SOCS scores correleerden 
negatief met intracraniële volume.   
 
Conclusie   
Kinderen met  ‘waarschijnlijke OCD’  laten afwijkingen in de thalamus zien die vergelijkbaar zijn met de 
afwijkingen die eerder gevonden zijn bij ongemediceerde pediatrische OCD patiënten. OCS toonde een sterkere 
associatie met totale intracraniële volume dan met regionale hersen maten. Longitudinale studies zijn nodig om 
de overeenkomsten en verschillen tussen neurale correlaten van OCS op subklinisch en klinisch niveau verder te 
verhelderen. 
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Achtergrond   
Obsessief-compulsieve stoornis (OCD) en gokstoornis (GD) worden gekenmerkt door compulsief gedrag met 
beide tegengestelde (het nemen van risico's in GD; het vermijden van risico in OCD) en overlappende aspecten 
(persistentie ondanks de ernstige gevolgen). Interessant is dat beide aandoeningen zijn geassocieerd met een 
afwijkend gevoel van zekerheid, zij het in een tegenovergestelde richting: te weinig zekerheid in OCD en 
overmatige zekerheid in GD, wat zowel de gedeelde als ook de tegengestelde kenmerken van het gedrag zou 
kunnen verklaren (1). Het gevoel van zekerheid dat samengaan met de beslissingen kan bepalend zijn voor ons 
leren en optimaliseren van gedrag, en afwijkingen zouden daardoor onderliggend kunnen zijn aan compulsief 
gedrag (2). Ook externe factoren kunnen zekerheidsinschattingen beïnvloeden, zo hebben we laten zien dat het 
vooruitzicht van geld winnen kan leiden tot meer en verliezen tot minder zekerheid (3).   
 
Doel   
Onderzoeken of en hoe de zekerheidsinschatting van OCS-en GD-patiënten van elkaar afwijken en van gezonde 
controles. 
 
Methoden   
Een perceptuele beslissingstaak is afgenomen bij 26 GD, 28 OCD patiënten en 26 controle subjecten, waarin na 
elke beslissing de zekerheid over deze beslissing wordt gevraagd. Voor deze zekerheidsinschatting krijgen 
deelnemers te zien of ze geld kunnen winnen, verliezen of dat er niks op het spel staat bij deze trial. We hebben 
de data geanalyseerd met een GLMM met zekerheid als afhankelijke variabele, beloning, moeilijkheid, bewijs, 
groep, accuratie als fixed factoren en subject als random factor.   
 
Resultaten   
GD en OCD patiënten laten inderdaad een tegengesteld patroon zien op zekerheid (F=5.17p=0.008; hoger in GD 
patiënten, lager in OCD patiënten en controles in het midden), maar verschillen niet significant van controle 
subjecten. We vinden een interactie effect (F=3.48 p=0.038)tussen groep en beloning: er is een sterkere 
verhoging van zekerheid tijdens win-trials bij GD patiënten ten opzichte van de andere twee groepen. De hoogte 
van zekerheidsinschattingen tijdens win trials correleren bij de GD patiënten met de Gambling Believe 
Questionnaire (r=0.43 p=0.030) 
 
Conclusie   
Hoewel GD en OCD patiënten wel aan de andere kant van het zekerheidsspectrum lijken te zitten, laten ze geen 
afwijkingen zien van controles met hun zekerheidsniveau. Gokkers laten wel een extra verhoging van zekerheid 
zien als ze kunnen winnen, wat verband houdt met hun gok opvattingen en mogelijk een rol kan spelen in 
persistentie van gokgedrag. 
 
Literatuurverwijzing   
1. Hoven, M., Lebreton, M., Engelmann, J. & Denys, D. Abnormalities of confidence in psychiatry: an overview 
and future perspectives. psyarxiv (2018). doi:10.31234/OSF.IO/FV2MX 
2.  Rouault, M., Seow, T., Gillan, C. M. & Fleming, S. M. Psychiatric Symptom Dimensions Are Associated With 
Dissociable Shifts in Metacognition but Not Task Performance. Biol. Psychiatry 84, 443–451 (2018). 
3. Lebreton, M. et al. Two sides of the same coin: Monetary incentives concurrently improve and bias confidence 
judgments. Sci. Adv. 4, (2018).  
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Angstgevoeligheid (anxiety sensitivity) is geen voorspeller van behandeluitkomst en -duur bij obsessieve-
compulsieve stoornis en angststoornissen  
 
Caroline Kwee p1 / Aart de Leeuw 1 / Marcel van den Hout 2 
 
P: Presenterende auteur / spreker   
 
1. Altrecht Academisch Angstcentrum, Utrecht 
2. Afdeling Klinische Psychologie, Universiteit Utrecht 
 
Achtergrond   
Cognitieve gedragstherapie is effectief bij een groot deel van de OCS patiënten, maar is niet bij iedereen (even) 
succesvol. Voorspellers van behandelrespons hebben dus grote klinische relevantie. Uit voorgaand onderzoek 
komen enkel voorspellers naar voren die moeilijk te veranderen zijn voor aanvang van behandeling, zoals 
comorbiditeit en ernst van de klachten. In deze context is angstgevoeligheid een interessante kandidaat-
voorspeller. Patiënten met een hoge angstgevoeligheid reageren op angstsymptomen met angst, vanuit een 
overtuiging dat deze symptomen negatieve consequenties voor henzelf hebben. Wanneer deze angst ook tijdens 
een exposurebehandeling aanzet tot vermijding, zal de patiënt niet in staat zijn om corrigerende leerervaringen 
op te doen. Angstklachten blijven onverminderd aanwezig.  
 
In twee onderzoeken bij OCS-patiënten (Blakey, Abramowitz, Reuman, Leonard, & Riemann, 2017; Wolitzky-
Taylor, Arch, Rosenfield, & Craske, 2012) bleek angstgevoeligheid een voorspeller voor behandeluitkomst 
(gecontroleerd voor angst- en stemmingsklachten voorafgaand aan behandeling). Een replicatie leek gepast 
vanwege o.a. de kleine effecten (Blakey et al., 2017; Wolitzky-Taylor et al., 2012) en de kleine steekproefgrootte 
(Wolitzky-Taylor et al.) in deze eerdere studies. Behandelduur werd toegevoegd als uitkomstmaat omdat het 
niet ongebruikelijk is om bij onvoldoende resultaat van behandeling te vervolgen met meer sessies. 
 
Doel   
Beantwoorden van de vraag of angstgevoeligheid een voorspeller is van behandeluitkomst en –duur bij 
patiënten met OCS en een groep met verschillende angststoornissen 
 
Methoden   
Bij het Altrecht Academisch Angstcentrum werden 110 patiënten met hoofddiagnose OCS en 285 patiënten met 
verschillende angststoornissen behandeld met voornamelijk CGT. De gemiddelde behandelduur was 21 sessies. 
Ca. 60% van de patiënten ontving ook medicamenteuze behandeling. De Brief Symptom Inventory (BSI, maat van 
algemene psychopathologie (de Beurs & Zitman, 2006)) en de Anxiety Sensitivity Index-3 (ASI-3, maat van 
angstgevoeligheid (Taylor et al., 2007)) werden voor en na behandeling afgenomen. Hiërarchische lineaire 
regressies met voorspeller ASI-3 werden uitgevoerd met afhankelijke variabele BSI na behandeling en 
behandelduur in aantal sessies. Gecontroleerd werd voor BSI voorafgaand aan behandeling. 
 
Resultaten   
Angstgevoeligheid bleek behandeluitkomst en behandelduur niet te voorspellen bij OCD patiënten en ook niet 
bij de groep met verschillende angststoornissen. Omdat voor patiënten met paniekstoornis en sociale 
angststoornis de overlap tussen angstgevoeligheid en angstklachten hoog zou kunnen zijn, werden de analyses 
herhaald zonder deze patiënten. Dit veranderde de resultaten niet. 
 
  



Conclusie   
In onze studie voorspelt angstgevoeligheid behandeluitkomst en –duur niet. Zowel niet bij de OCS-groep als niet 
bij de groep met verschillende angststoornissen. Deze resultaten zijn in strijd met de bevindingen van Blakey en 
collega’s (2017) en Wolitzky-Taylor en collega’s (2012). Een verklaring voor deze discrepantie zou kunnen zijn dat 
angstgevoeligheid tijdens behandeling vermindert d.m.v. CBT technieken. Een andere verklaring zou kunnen 
liggen bij een verschil in patiënt- en/of behandelkenmerken: De patiënten in de studie van Blakey en collega’s 
werden bijvoorbeeld klinisch behandeld (en niet poliklinisch zoals onze populatie). Er kan geen uitsluitsel worden 
gegeven of de resultaten van eerdere studies vals-positieven of onze resultaten vals-negatieven betreffen. Op 
basis van onze nul-bevindingen en de eerdere niet- of weinig klinisch relevante effecten suggereren we 
niettemin om de aandacht vooral te richten op andere voorspellers dan angstgevoeligheid. 
 
Literatuurverwijzing   
Blakey, S. M., Abramowitz, J. S., Reuman, L., Leonard, R. C., & Riemann, B. C. (2017). Anxiety sensitivity as a 
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Brief Symptom Inventory (BSI): De betrouwbaarheid en validiteit van een handzaam alternatief voor de SCL-90. 
Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 61, 120-141. Retrieved from 
https://www.springer.com/medicine/journal/12463Taylor, S., Zvolensky, M. J., Cox, B. J., Deacon, B., Heimberg, 
R. G., Ledley, D. R., . . . Bouvard, M. (2007). Robust dimensions of anxiety sensitivity: Development and initial 
validation of the  Anxiety Sensitivity Index—3. Psychological Assessment, 19, 176- 188. 
doi:10.1037/10403590.19.2.176Wolitzky-Taylor, K. B., Arch, J. A. J., Rosenfield, D. & Craske, M. G. (2012). 
Moderators and non- specific predictors of treatment outcome for anxiety disorders: A comparison of 
cognitive behavioral therapy to acceptance and commitment therapy. Journal of Consulting and Clinical 
Psychology, 80, 786-799. doi:10.1037/a0029418  
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Achtergrond   
De evidence-based behandeling voor kinderen met een obsessieve-compulsieve stoornis (OCS) bestaat uit 
cognitieve gedragstherapie (CGT), eventueel met medicatie. Deze behandeling bestaat doorgaans uit 12-16 
wekelijkse sessies (POTS team, 2004; Torp et al., 2015). De vraag is of dit voor iedereen voldoende is. Uit 
onderzoek blijkt van niet. Langer doorgaan met de CGT kan leiden tot verdere klachtenvermindering. Deze 
methode is echter tijds- en arbeidsintensief, en vraagt een groot uithoudingsvermogen van zowel de cliënt als de 
therapeut. Een nieuwe ontwikkeling is kort en intensief behandelen. Bij kortdurende, intensieve behandeling 
wordt afgeweken van het gebruikelijke stramien van één keer per week een therapiesessie van 45-60 minuten. 
De sessies worden dagelijks aangeboden gedurende één of twee weken en duren vaak een dag(deel). Dit 
concept wordt inmiddels in ietwat verschillende vormen steeds vaker toegepast, zowel nationaal als 
internationaal. De resultaten zijn veelbelovend (Riise et al., 2018; Storch et al., 2010; Whiteside et al., 2014). In 
2015 is de Bascule gestart met het aanbieden van een 5-daagse intensieve CGT behandeling voor kinderen en 
jongeren met een dwangstoornis. Gedurende een werkweek (5 achtereenvolgende dagen) wordt intensief met 
de jongeren geoefend met voornamelijk exposure met responspreventie, in groepsformat, met als doel om in 
korte tijd een doorbraak te bereiken in het verminderen van de dwangklachten. Het groepsformat heeft als 
voordeel jongeren contact hebben met lotgenoten, ervaringen kunnen uitwisselen, en elkaar kunnen stimuleren 
en helpen met het oefenen. De jongeren worden gedurende de week door verschillende therapeuten begeleid, 
en oefenen op verschillende plekken die zoveel mogelijk overeen komen met situaties uit hun dagelijks leven, 
hetgeen de generalisatie van het geleerde bevordert. 
 
Doel   
Het doel  van ons onderzoek was het onderzoeken van het effect van een korte, intensieve CGT behandeling 
voor kinderen en jongeren met een dwangstoornis 
 
Methoden   
Via retrospectief dossieronderzoek worden de resultaten van ongeveer 80 kinderen (8-23 jaar) die in de periode 
2015-2019 hebben deelgenomen aan ‘de intensieve week’ geanalyseerd. Alle kinderen waren in behandeling bij 
de Bascule, academisch centrum voor kinder- en  jeugdpsychiatrie, te Amsterdam. Voorafgaand en na afloop van 
de intensieve week werden de CY-BOCS (ernst van de dwangklachten) en enkele vragenlijsten afgenomen 
(verkorte CDI, VAS). Daarnaast werd de week geëvalueerd met de kinderen en hun ouders. 
 
Resultaten   
De voorlopige resultaten laten een significante en klinisch relevante daling zien van de CY-BOCS (ernst van de 
dwangklachten; primaire uitkomstmaat). De resultaten zullen tijdens het congres gepresenteerd en uitgebreid 
besproken worden. 
 
Conclusie   
De huidige resultaten laten zien dat de intensieve week een effectieve vorm van behandeling is voor kinderen en 
jongeren met een dwangstoornis, en een mooie aanvulling kan zijn op het huidige behandelaanbod dat meestal 
bestaat uit poliklinische CGT met wekelijkse sessies. De intensieve week kan voor een snelle doorbraak zorgen in 
het verminderen van de dwangklachten, de jongeren motiveren voor verdere behandeling, en snel helpen bij 
terugval. 
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2. zelfstandig gevestigd/eigen praktijk 
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Inhoud (wat)   
Bij kinderwens van een vrouw met een psychiatrisch probleem is het van belang goede informatie te geven over 
de behandeling en de voor- en nadelen van het gebruik van psychofarmaca tijdens de zwangerschap en de 
postpartumperiode. Risico van terugval (moeder) versus risico van medicatiegebruik (kind) dienen aan bod te 
komen. Alleen dan kunnen de vrouw en haar partner een gewogen beslissing nemen over het gebruik van 
psychofarmaca. Ook moeten alternatieve behandelingsmethoden, zoals onder andere psychotherapie, 
overwogen worden. Daarnaast is het zinvol een zwangerschapsplan te maken waarin afspraken komen te staan, 
die gemaakt zijn voor de periode van zwangerschap, de bevalling en de postpartumperiode. Deze afspraken 
hebben niet alleen betrekking op het al dan niet gebruik van medicatie, maar behelzen ook heel praktische 
afspraken. Dit zwangerschapsplan is een vorm van zelfmanagement, die de veerkracht van de vrouw (en haar 
partner) vergroot en is individeel en daarmee zorg op maat. 
 
Vorm (hoe)   
presentaties, casuïstiek, presentatie zwangerschapsplan aan de hand van een casus; interactief 
 
Leerdoelen   
Deelnemers kunnen voor- en nadelen afwegen van voorschrijven van psychofarmaca tijdens de zwangerschap 
en de postpartum periode. Zij zijn op de hoogte van de huidige kennis hierover en realiseren zich dat het gaat 
om individueel genomen beslissingen door de vrouw en haar partner, mede op basis van de door de 
behandelaar verstrekte informatie. Deelnemers zijn op de hoogte van verschillende alternatieven voor 
medicamenteuze behandeling. Deelnemers maken kennis met een zwangerschapsplan wat meer behelst dan 
alleen informatie over medicatie, maar wat gezien kan worden als een vorm van zelfmanagement, waardoor de 
veerkracht van een vrouw toeneemt. 
 
Literatuurverwijzing   
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Inhoud (wat)   
Chronische suïcidaliteit is een belangrijk kenmerk van de borderline persoonlijkheidsstoornis, die maanden tot 
jaren kan aanhouden. Deze voortdurende suïcidale dreiging kan heftige gevoelens oproepen bij behandelaars. 
waardoor de behandeling zich kan gaan richten op het beheersen van het risicovol gedrag, wat juist tot verdere 
escalatie van suïcidaal gedrag kan leiden en kan gaan interfereren met een effectieve behandeling.  
Vanuit hechtingsperspectief kan suïcidaliteit begrepen worden als een (inadequate) poging tot emotieregulatie 
en het zoeken van nabijheid. Destructief gedrag kan soms de enige manier zijn waarop verbinding met de ander 
ervaren kan worden. Vanuit gedragstheoretisch perspectief kan suïcidaal gedrag gezien worden als ongezond – 
en dus ongewenst – gedrag, leidend tot een lagere kwaliteit van leven. Suïcidaal gedrag heeft echter een direct 
en zeker positief effect op overspoelende emoties. Het stoppen van suïcidaal gedrag heeft een onzekere 
uitkomst op langere termijn, waardoor de bekrachtigende waarde van gezond gedrag minder groot is.  
Behandelstrategieën zoals die gebruikt worden bij acute suïcidaliteit, blijken in de praktijk niet toepasbaar en 
kunnen zelfs contraproductief werken bij chronische suïcidaliteit en juist leiden tot regressie en versterking van 
het zelfbeschadigend en suïcidaal gedrag. In deze workshop willen we een alternatieve behandelstrategie bieden 
voor het omgaan met chronische suïcidaliteit. Doelen zijn hierbij het versterken van de autonomie, het 
bekrachtigen van gezond gedrag en het begrenzen van inadequaat gedrag, zodat een proces van begrijpen van 
suïcidaal gedrag op gang gebracht kan worden. Hiertoe is het noodzakelijk om een afweging te maken tussen de 
risico’s van suïcidaal gedrag op korte termijn en de risico’s op lange termijn. In afstemming met patiënt, 
naastbetrokkenen, ketenpartners en andere mogelijke hulpbronnen uit het professionele en informele netwerk 
van de patiënt, wordt een behandelplan opgesteld waarin de nadruk komt te liggen op het gezamenlijk begrijpen 
van (het ontstaan) van suïcidale gedachten, het bevorderen van probleemoplossende vaardigheden en 
emotieregulatie, en niet op het beheersen van het suïcidaal gedrag en voorkomen van risicovol gedrag door het 
nemen van escalerende veiligheidsmaatregelen. 
 
Vorm (hoe)   
Interactieve mondelinge presentatie van theorie en praktijk rondom chronische suicidaliteit,ondersteund met 
videomateriaal oefenen in drietallen en rollenspel 
 
Leerdoelen   
vergroten kennis en vaardigheden rondom omgaan met chronische suicidaliteit 
 
Literatuurverwijzing   
Duursen van, R., Knapen, S  (2017) Chronische suïcidaliteit; van beheersen naar begrijpen. Handvatten voor de 
praktijk. PsyExpert, maart 2017, nummer 1. 
Knapen, S. R. Y. (2013). Een veilige relatie heeft grenzen nodig. Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 68, 262-
270.  
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Inhoud (wat)   
De multidisciplinaire richtlijn schizofrenie dateert uit 2012 en is gebaseerd op literatuur tot 2012. Sindsdien 
heeft een groot aantal nieuwe studies, meta-analyses en populatieonderzoeken tot nieuwe wetenschappelijke 
inzichten op het gebied van de behandeling van psychosen geleid. Daarnaast zijn er een aantal nieuwe 
geneesmiddelen en toedieningsvormen op de markt gekomen. Ondanks deze ontwikkelingen heeft er geen 
herziening van de richtlijn plaatsgevonden. Een update van diverse effectieve medicamenteuze interventies is 
gewenst.  
Richtlijnontwikkeling is geen doel op zich, maar dient in de eerste en laatste plaats om de kwaliteit van zorg te 
verbeteren. De nieuwe inzichten kunnen niet alleen leiden tot een wezenlijke aanpassing van de behandeling 
van mensen met psychosen, maar ook tot een substantiële verbetering van de zorg. In deze workshop wordt een 
eerste aanzet voor een update van het hoofdstuk over psychofarmaca in de huidige richtlijn gegeven. 
 
Vorm (hoe)   
Een aantal vooraanstaande Nederlandse psychiaters zal gevraagd worden delen uit de huidige richtlijn kort te 
bespreken en vervolgens voorstellen tot verandering of behoud van de tekst te onderbouwen aan de hand van 
artikelen die sinds 2012 zijn verschenen. De organisatoren houden op interactieve wijze de belangrijkste 
voorstellen bij op een voor iedereen zichtbare manier. Het laatste deel van de workshop wordt besteed aan hoe 
het farmacotherapie deel van de richtlijn het beste kan worden geactualiseerd en actueel kan blijven. Er is 
daarbij ruimte voor plenaire discussie. 
 
Leerdoelen   
Aan het einde van de workshop weten de deelnemers:  
# wat de nieuwe medicamenteuze behandelopties voor psychosen zijn  
# wat de evidentie voor deze nieuwe behandelopties is  
# wat de plaatsbepaling van deze nieuwe behandelopties is 
# wat mogelijkheden zijn om de richtlijn up-to-date te houden   
 
Literatuurverwijzing   
- Keating D, McWilliams S, Schneider I, Hynes C, Cousins G, Strawbridge J, Clarke M. Pharmacological guidelines 
for schizophrenia: a systematic review and comparison of recommendations for the first episode. BMJ Open. 
2017 Jan 6; 7(1):e013881.  
- Pringsheim T, Addington D (2017). Canadian Schizophrenia Guidelines: Introduction and Guideline 
Development Process. Can J Psychiatry. 2017; 62(9):586-593.  
- Knegtering H, Bruggeman R (2019). Farmacotherapie (van psychotische stoornissen). In: Cahn W, Mynin-
Germeys I, Bruggeman R, de Haan L (red). Handboek schizofreniespectrum-stoornissen, tweede druk. Boom 
Uitgevers Amsterdam. ISBN 978 90 5898 225 1. Blz 611-633. 
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2. Platform LHBT & Psychiatrie, NVvP 
 
Inhoud (wat)   
Decennia lang waren theorie en onderzoek over het functioneren van gezinnen en de ontwikkeling van kinderen 
gericht op tweeoudergezinnen bestaande uit een vader en een moeder. In de afgelopen 30 jaar is het concept 
van wat een gezin maakt echter veranderd. Sommige kinderen groeien nu op in patchwork of gemengde 
gezinnen, namelijk gezinnen met twee ouders aan het hoofd, van wie één een kind heeft of kinderen uit een 
eerdere relatie. Andere kinderen groeien op in een gezin met twee ouders van hetzelfde geslacht (twee 
moeders, tweevaders) die hebben besloten om kinderen te krijgen door adoptie, pleegzorg, donorinseminatie of 
draagmoederschap. Deze lesbische moeders en homoseksuele vaders en hun kinderen verschillen van lesbische 
moeders en homoseksuele vaders wiens kinderen in een eerdere heteroseksuele relatie zijn geboren. Deze 
kinderen ervaren meestal dat hun ouder “uit de kast komt” (coming out), en worden ook (vaak) geconfronteerd 
met een scheiding van de ouders na de coming out van de ouder. Dit type overgang kan mogelijk van invloed zijn 
op het psychisch welzijn van het kind. Vele andere variaties in gezinsstructuren, of combinaties van de 
bovengenoemde familiesoorten, zijn mogelijk. Een voorbeeld hiervan zijn de intentioneel meerouder gezinnen 
waarbij bijvoorbeeld twee moeders met twee vaders voor de conceptie van het kind besluiten om hun 
toekomstige kind samen op te voeden in twee verschillende huishoudens (die van de moeders en die van de 
vaders). Over gezinnen van twee ouders van hetzelfde geslacht bestaan nog veel vooroordelen. Zo blijkt uit 
onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) dat 74% van de Nederlandse bevolking die mee deden aan 
dit onderzoek van mening zijn dat kinderen voor een gezonde ontwikkeling een moeder en een vader nodig 
hebben. Dergelijke meningen komen niet uit de lucht vallen en moeten geplaatst worden tegen de achtergrond 
dat er in veel landen en ook in Nederland sprake is van een begrensde acceptatie als het gaat om 
homoseksualiteit. Dit slaat op het feit dat aan de ene kant in Nederland homoseksuele mannen en lesbische 
vrouwen veel juridische vrijheden hebben. Denk daarbij bijvoorbeeld aan artikel 1 van de Nederlandse 
grondwet, de algemene wet gelijke behandeling, en het burgerlijk huwelijk dat opengesteld is voor mensen van 
hetzelfde geslacht. Ook blijkt dat slechts een klein percentage (5%) van de Nederlandse bevolking in het 
algemeen negatief is als we hun mening vragen over algemene uitspraken over homoseksualiteit en gelijke 
rechten voor homoseksuele mannen en vrouwen. Echter, aan de andere kant als het gaat over wat men vindt 
van uitingen van homoseksualiteit in het openbaar zie we een niet zo rooskeurig beeld: 29% van de Nederlandse 
bevolking uit het laatste onderzoek van het SCP vindt het vies als twee mannen elkaar in het openbaar zoenen 
en 20% zegt dit als het gaat om twee zoenende vrouwen (dit percentage is beduidend hoger dan als het gaat om 
een man en vrouw die elkaar zoenen 14%). Samenvattend: aan de ene kant zijn we in Nederland uitermate 
positief over homoseksualiteit in het algemeen en over gelijke rechten maar tegelijkertijd vinden we 
bijvoorbeeld dat in het openbaar zoenen een privilege is  dat is weggelegd voor de heteroseksuele meerderheid. 
Dit wordt samengevat als een samenleving met een begrensde acceptatie als het gaat om homoseksualiteit en 
uit diverse onderzoeken onder seksuele minderheden blijkt dat de confrontatie hiermee zijn weerslag kan 
hebben op het psychisch welbevinden maar ook op de fysieke gezondheid van de betrokkenen. Maar wat 
betekent het voor kinderen die geboren en getogen zijn in een gezin met twee ouders van hetzelfde geslacht of 
in een intentioneel meeroudergezin om te worden geconfronteerd met deze begrensde acceptatie? Deze vraag 
staat centraal. Om deze vraag te beantwoorden wordt op een rij gezet wat er uit internationaal en Nederlands 
onderzoek komt waarbij het welbevinden en psychosociaal functioneren van kinderen uit gezinnen met twee 
moeders of twee vaders (maar ook zij die opgroeien in een intentioneel meeroudergezin) wordt vergeleken met 
kinderen die geboren zijn en opgroeien in een gezin met twee ouders die niet het zelfde geslacht hebben.  
  



Daarnaast wordt er in de lezing ook verder ingezoomd op de ervaringen van kinderen met twee ouders van 
hetzelfde geslacht met subtiele manieren van buitensluiting, stigmatisering en negatieve reacties die slaan op 
hun specifieke gezinssituatie. Wat betekent dit voor hun welbevinden, hoe gaan kinderen om met dergelijke 
ervaringen en hoe bereiden ouders hun kinderen hierop voor. Om dit nader te beschrijven wordt er nader 
ingegaan op socialisatie processen in deze gezinnen en hoe dit kan bijdragen op de veerkracht van deze 
kinderen. 
 
Vorm (hoe)   
Na een voordracht is er gelegenheid tot het inbrengen en bespreking van casuïstiek door aanwezige psychiaters. 
 
Leerdoelen 
- kennis over patchwork- en meeroudergezinnen- begrensde acceptatie t.a.v. homoseksualiteit en 
regenbooggezinnen 
- effecten van stigma op mentale en fysieke gezondheid van LHBT's  
- effecten van begrensde acceptatie op kinderen geboren in regenbooggezinnen, hun socialisatie en veerkracht  
- psychische welbevinden en welzijn van kinderen uit gezinnen met twee moeders of twee vaders of 
meeroudergezin vs kinderen die geboren zijn en opgroeien in een gezin met twee ouders die niet het zelfde 
geslacht hebben 
 
Literatuurverwijzing   
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W50 rTMS als nieuwe behandelstrategie voor depressie 
 
Philip van Eijndhoven w1,2 / Sjoerd van Belkum w3 / Alexander Sack 4 / Peter Mulders 1,5 / Iris Dalhuisen 1 / Indira 
Tendolkar 1,5 / Dilene van Campen 6 
 
W: Workshopleider 
 
1. Afdeling psychiatrie, Radboudumc, Nijmegen, Nederland 
2. Donders Institute for Brain, Cognition and Behavior, Nijmegen, Nederland 
3. UMCG, afdeling psychiatrie (UCP), Groningen 
4. Faculty of Psychology and Neuroscience, Maastricht University 
5. Institute for Brain, Cognition and Behavior, Nijmegen, Nederland 
6. Amsterdam UMC 
 
Inhoud (wat)   
Achtergrond 
De hoge prevalentie van comorbiditeit tussen psychiatrische stoornissen onderstreept het belang om 
overlappende cognitieve mechanismen te onderzoeken welke onderliggend kunnen zijn aan (de ontwikkeling 
van) meerdere stoornissen. Een eerste stap zou het loslaten van de traditionele categorische classificatie 
systeem kunnen zijn (bijv. DSM-5, ICD-11) en naar ernst van de symptomen over stoornissen heen te kijken. Op 
deze wijze zouden er dus gezamenlijke cognitieve markers naar voren kunnen komen. Een voorbeeld van zo een 
marker zou aandachtsbias kunnen zijn.  Aandachtsbias is een cognitieve vertekening waarbij er meer aandacht 
gevestigd wordt op specifieke informatie. Een negatieve aandachtsbias fungeert als een cognitieve risicofactor 
voor het ontwikkelen van depressie of angst. Veel bias onderzoek heeft zich dan ook op deze stress-gerelateerde 
stoornissen gericht. In depressie wordt er vooral een maintained negatieve aandachtsbias gevonden, waarbij 
deze patiënten langer naar negatieve stimuli kijken vergeleken met gezonde controles. In angst wordt er vooral 
een (initiële) aandachtsbias voor bedreigende stimuli gevonden. Deze associaties zijn ook gevonden voor 
symptomen van depressie en angst.  
  
Depressie en angst vertonen hoge comorbiditeit met neurobiologische ontwikkelingsstoornissen zoals 
aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD) en autisme spectrum stoornis (ASS). Tot op heden is het 
niet bekend of er een interactie is met een eerder in het leven ontwikkelde ADHD of ASS en een op latere punt in 
het leven ontwikkelde depressie en/of angststoornis voor aandachtsbiases. Is de aandachtsbias bij een patiënt 
met ADHD en/of ASS wanneer zij een depressie en/of angststoornis hebben anders dan bij neurotypische 
patiënten met een depressie en/of angststoornis? In dit onderzoek zullen we dan ook een eerste exploratie doen 
naar de associaties van symptomen van depressie, angst, ADHD en ASS in een stress-gerelateerde stoornis 
groep, neurobiologische ontwikkelingsstoornis groep, comorbide groep (d.w.z., patiënten met zowel een stress-
gerelateerde stoornis als een neurobiologische ontwikkelingsstoornis), en een psychiatrische gezonde groep.  
Zodoende willen wij onderzoeken of er associaties zijn met de ernstmaat van depressie, angst, ADHD en ASS 
binnen verschillende groepen waarbij de levensloop van de patiënt in acht genomen wordt.   
 
Doel 
Door middel van dit onderzoek willen wij een eerste exploratie uitvoeren ter bevordering van het generen van 
nieuwe hypothesen en het stimuleren van transdiagnostisch onderzoek naar de relatie van de mate van 
symptoom ernstniveaus en (aandachts)bias (welke mogelijk  een cognitieve marker kan zijn) in psychiatrische 
patiënten, waarbij we het belang willen onderstrepen van het in kaart brengen van eventuele psychiatrische 
comorbiditeit in bias onderzoek.   
 
Methoden 
Om dit te onderzoeken hebben wij een eye-tracking taak ontwikkeld om aandachtsbiases te meten. Het is een 
free-viewing taak die generieke non-sociale en sociale stimuli bevat welk verschillen in valentie (i.e., positief of 
negatief), om zodoende de sensitiviteit te vergroten een aandachtsbias te vinden in stress-gerelateerde en 
neurobiologische ontwikkelingsstoornissen. Het aantal participanten in de stress-gerelateerde groep is 99, in de 
neurobiologische ontwikkelingsstoornissen groep: 32, de comorbide groep: 78 en in de gezonde controle groep: 
68. Door middel van een netwerk analyse zullen de associaties met de ernstmaten in de groepen met de 
aandachtsbias scores voor sociale en non-sociale stimuli onderzocht worden.   
 



 
Resultaten 
Voorlopige resultaten laten niet de verwachte associatie zien van depressie en angstsymptomen met een 
negatieve bias voor (non-)sociale stimuli in de stress-gerelateerde groep, wel vinden we in deze groep dat ADHD 
symptomen samenhangen met een negatieve aandachtsbias voor non-sociale stimuli. In de neurobiologische 
ontwikkelingsstoornissen vinden we dat symptoomscores van angst en ADHD associëren met een kortere 
kijkduur naar negatieve non-sociale stimuli, en ASS symptomen met langere kijkduur naar negatieve non-sociale 
stimuli. In de comorbide groep vinden we geen associaties. Ten slotte vinden we in de gezonde controle groep 
dat symptoom scores van angst associëren met een negatieve non-sociale aandachtsbias  
 
Conclusie 
volgt  
 
Inhoud 
Repetitieve Transcraniële Magnetische Stimulatie (rTMS) als behandeling voor therapieresistente depressie is 
inmiddels voldoende wetenschappelijk onderbouwd om toegepast te kunnen worden in de klinische praktijk en 
wordt voor deze indicatie inmiddels ook vergoed.  
In deze workshop, die wordt gegeven onder auspicien van de hersenstimulatiestichting, zal een overzicht 
gegeven worden van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van rTMS bij depressie, waarna praktische 
handvatten worden gegeven voor  de implementatie van rTMS in de klinische praktijk 
 
Vorm (hoe)   
In deze workshop zullen op interactieve wijze de wetenschappelijke achtergrond en de praktische mogelijkheden 
van rTMS aan bod komen. Wij verzoeken de deelnemers om een smartphone mee te nemen naar de workshop, 
aangezien een deel van de discussie met digitale middelen ondersteund zal worden. Tevens zal een 
demonstratie van rTMS gegeven worden. 
 
Leerdoelen 
Na deze workshop weet u: 
- de belangrijkste indicaties en contra-indicaties voor rTMS 
- welke behandelprotocollen toegepast worden voor de behandeling van depressies 
- welke parameters (locatie, aantal pulsen, frequentie, motordrempel) van belang zijn voor de behandeling met 
rTMS . 
 
Literatuurverwijzing   
Arns M, Bervoets C, van Eijndhoven P, Baeken C, van den Heuvel OA, Aleman A, Schutter DJLG, van der Werf Y, 
van Belkum S, Sommer IE, van Ruth R, Haarman B, Spijker J, Sack AT. Consensus statement on the application of 
rTMS in depression in the Netherlands and Belgium. Tijdschr Psychiatr. 2019;61(6):411-420.   



W51 Precisiewerk in de context, hoe betrek je het systeem bij de behandeling? 
 
Carien de Kloet w1 / Annette Knol w2 / Marielle Hoekstra 3 
 
W: Workshopleider 
 
1. Stichting Centrum 45 
2. Groene Hart Ziekenhuis 
3. Stichting Cenrum '45 
 
Inhoud (wat)   
Binnen de GGZ hebben we, of het systeem nu in beeld is of niet, altijd te maken met de context van de patiënt. 
De context waarin klachten zijn ontstaan en ontwikkeld, maar ook de context die de klachten mee ervaart met 
de patiënt. Als psychiater is het soms moeilijk om ingang te krijgen tot het systeem wanneer deze niet actief 
betrokken is. U wordt gevraagd de kindcheck te doen, maar hoe krijgt u de kinderen en belangrijke anderen in 
beeld? Maar ook wanneer het systeem wel betrokken is kan het lastig zijn om ter tafel te krijgen waar de pijn zit. 
De patiënt en de naasten willen elkaar sparen, waardoor er niet meer gesproken wordt over de impact en de 
pijn. De zogeheten "olifant in de kamer" waar het niet over mag gaan. Hierdoor is het ook minder mogelijk om 
elkaar te steunen, elkaar handleidingen te geven en samen te werken om de impact van de klachten op alle 
leden van het systeem draagbaarder te maken. Soms wordt het gevoel van hopeloosheid en daarmee de 
spanning in het systeem zo groot dat het voor patiënt en systeem helemaal niet meer mogelijk is om zich in 
elkaar te verplaatsen en ruzies of dodelijke stiltes de boventoon voeren. Ga er maar aan staan als behandelaar 
om dan de koppen weer bij elkaar te krijgen. In deze workshop worden tips en tools gegeven hoe patiënten te 
motiveren om hun systeem te betrekken en de veilige gesprekssetting te creëren.  U krijgt technieken aangereikt 
om gesprekken met gezinnen voor te bereiden en te voeren. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van 
technieken uit de narratieve systeemtherapie en hechtingsgerichte gezinstherapieën (EFFT, AFBT en DDP). 
Aansluitend wordt er geoefend met de aangereikte technieken aan de hand van casuïstiek uit de volwassenen- 
en kinderpsychiatrie 
 
Vorm (hoe)   
Interactieve workshop.In deze workshop wordt kort stilgestaan bij het belang van systemisch werken binnen de 
gehele GGZ. Hierna wordt er op een interactieve manier tips en tools gegeven vanuit verschillende systemische 
kaders die helpend zijn bij het betrekken van het systeem, de voorbereiding en het in gesprek gaan met 
gezinnen. Aansluitend wordt er vanuit casuïstiek geoefend met de verschillende methodieken. In de workshop 
worden soms korte filmfragmenten ter illustratie gebruikt. 
 
Leerdoelen 
Na deze workshop weet u -Waarom behandelingen meer effect hebben wanneer het systeem betrokken wordt.- 
Hoe u patiënt en systeem kan motiveren tot actieve samenwerking- Heeft u technieken ter beschikking om een 
veilige gesprekssetting te creëren.- Leert u werken vanuit visie van meervoudige partijdigheid. - Heeft u 
technieken ter beschikking om de klachten te externaliseren en daarmee behapbaar te maken. - Heeft u zicht op 
het belang van het meenemen van de hechtingsgeschiedenis en het delen hiervan met naasten.- Leert u de 
kracht van het circulair uitvragen en daarmee het mentaliseren bevorderen binnen het systeem. 
 
Literatuurverwijzing   
Dyadic Developmental Psychotherapie(DDP): An attachment focused family treatment for developmental 
trauma. Australian and New Zealand Journal of family therapy Volume 38 issue 4.Attachment- based family 
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W52 Bijpraten over clozapine 
 
Raphael Schulte w1,2 / Jan Bogers w2,3 / Maarten Otter 4 / Selene Bond-Veerman 1,2 / Annelies Kaan 1 
 
W: Workshopleider 
 
1. GGZ Noord-Holland-Noord 
2. Clozapinepluswerkgroep 
3. GGZ Rivierduinen 
4. STEVIG/Dichterbij/Trajectum 
 
Inhoud (wat)   
Clozapine blijft het meest werkzame van alle antipsychotica. In deze sessie wordt u geïnformeerd over de 
nieuwste inzichten. 
 
Vorm (hoe)   
Korte lezingen en gedachtewisseling met de workshopbezoekers. 
 
Leerdoelen 
Na de workshop kent u: de therapeutische boven- en ondergrens van clozapinespiegel en -dosis, de 
werkzaamheid en verdraagbaarheid van clozapine vergeleken met andere antipsychotica, de indicatie van 
clozapine bij probleemgedrag van dementie en bij verstandelijk beperkten, en de interventies om de 
clozapineprescriptie te verhogen. 
 
Literatuurverwijzing   
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underprescription of clozapine in Dutch ambulatory care. Front Psychiatry 2018; 9:231. Verdoux H, Quiles C, 
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Cai ZJ, Tan QR, Wang CY. Serum concentrations of clozapine and norclozapine in the predictions of relapse of 
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Comparative efficacy and tolerability of 32 oral antipsychotics for the acute treatment of adults with multi-
episode schizophrenia: a systematic review and network meta-analysis. Lancet. 2019; S0140-6736(19)31135-3. 
Nielsen RE, Levander S, Kjaersdam Telléus G, et al. Second-generation antipsychotic effect on cognition in 
patients with schizophrenia--a meta-analysis of randomized clinical trials. Acta Psychiatr Scand 2015; 131(3): 
185-96.  Ayub M, Saeed K, Munshi TA, Naeem F. Clozapine for psychotic disorders in adults with intellectual 
disabilities. Cochrane Database Syst Rev. 2015(9):CD010625. Sabaawi M, Singh NN, de Leon J. Guidelines for the 
use of clozapine in individuals with developmental disabilities. Res Dev Disabil. 2006;27(3):309-36. Otter M, 
Stumpel CTRM, van Amelsvoort T. Client-centred clinical genetic diagnostics. Advances in Mental Health and 
Intellectual Disabilities. 2018;12(1):1-10. Kiani R, Biswas A, Devapriam J, Alexander RT, Kumar S, Andrews H, et al. 
Clozapine use in personality disorder and intellectual disabilities. Advances in Mental Health and Intellectual 
Disabilities. 2015;9(6):363-70.  Richtlijn diagnostiek en behandeling van dementie, 2014 Nederlandse Vereniging  
  



voor Klinische Geriatrie. Richtlijn Probleemgedrag met herziene medicatieparagraaf 2008, Verenso, November 
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W53 De psychiater en de terrorist: Precisiepsychiatrie en risicoanalyse 
 
Nils Duits w1 / Daphne Alberda w1 / Sadaf Rakhshanderoo 1 
 
W: Workshopleider 
 
1. Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie 
 
Inhoud (wat)   
Psychiaters kennen terroristen van het nieuws over terroristische aanslagen in Brussel, Parijs, Londen, Berlijn en 
Amsterdam en vaak niet van hun spreekkamer of werk. In sommige spreekkamers of werksituaties krijgt men 
wel te maken met geradicaliseerde personen en met welke diagnostiek en behandeloverwegingen voor hen dan 
opgeld doen. Forensische psychiaters kunnen in hun werk ook te maken krijgen met personen die verdacht 
worden van of veroordeeld zijn voor terroristische misdrijven.  
Uit recent onderzoek blijkt dat bij solistische plegers van terroristische misdrijven psychopathologie voorkomt. 
Maar waar gaat dat dan over, en welke relevantie heeft dat? Mede om dat na te gaan is een Engelstalige 
Europese Database opgezet voor onderzoek naar personen die veroordeeld zijn voor terroristische misdrijven. 
Op basis van deze data wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan naar individuele, contextuele en 
biopsychosociale kenmerken en mogelijke ontwikkelpaden en risicoprofielen van plegers van gewelddadig 
extremisme en terrorisme met aandacht voor subgroepen en delict kenmerken. Deze groep wordt vergeleken 
met een controlegroep van ‘gewone’ geweldsplegers. Er wordt bij het onderzoek met de Europese Database die 
zal de komende jaren zal worden voortgezet als monitor niet alleen gekeken naar psychische stoornissen, maar 
ook naar kenmerken, trekken en symptomen van deze stoornissen. Er is veel aandacht besteed aan 
gegevensbescherming in dit Europese onderzoek, en aan interbeoordelaarsbetrouwbaarheid.  
De uitkomsten van dit onderzoek kunnen relevant zijn voor allen en ook voor psychiaters die beroepsmatig met 
deze doelgroepen te maken krijgen of kunnen krijgen. Voor hen is de hier gepresenteerde wetenschappelijke 
kennis van de doelgroepen van belang en zeker van de gestructureerde professionele risicoanalyse van 
gewelddadig extremisme. In Nederland zijn meer dan 200 professionals hierin getraind en in Europa meer dan 
600 professionals. 
Het gaat bij de bovenbeschreven doelgroepen niet om reguliere diagnostiek of behandeling. Er wordt veel 
verhuld door geradicaliseerde personen en door plegers van gewelddadig extremisme en terrorisme. Collaterale 
informatie is noodzaak, en de risico’s van gewelddadig extremisme of terrorisme moeten altijd op zo goed 
mogelijk onderbouwde wijze ingeschat worden. 
 
Vorm (hoe)   
In deze workshop komen vier korte presentaties aan de orde van Daphne Alberda, psycholoog en onderzoeker, 
Sadaf Rakhshandehroo, arts in opleiding tot psychiater en onderzoeker, en Nils Duits, psychiater, onderzoeker en 
Europees projectleider. Allen werken voor het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie. 
Het betreft de volgende presentaties:   
1) Opzet en resultaten wetenschappelijk onderzoek met de Europese Database naar plegers van terroristische 
misdrijven 
2) Psychopathologie bij van terrorisme verdachte personen die op verzoek van de rechtbank zijn onderzocht 
3) Onderzoek naar de prevalentie van psychopathologie van vrouwelijke terroristen 
4) Gebruik van de gestructureerde professionele risicoanalyse van gewelddadig extremisme met de VERA-2R.  
Het laatste deel van de workshop willen we graag met de deelnemers aan de workshop bespreken welke 
ontwikkelingen er zijn in het onderzoek naar terrorisme en welke relevantie dat kan hebben voor de 
psychiatrische praktijk. 
 
Leerdoelen 
Na deelname aan deze workshop heeft u meer kennis over: 
• Kenmerken van plegers van terroristische misdrijven op basis van Europees empirisch onderzoek  
• Mogelijke psychopathologie bij personen verdacht van of veroordeeld voor terroristische misdrijven, 

waaronder vrouwen 
• De principes van de risicoanalyse van gewelddadig extremisme.  
• De ontwikkelingen in het wetenschappelijk onderzoek naar de kenmerken van voor terrorisme 

veroordeelde personen 
 



Literatuurverwijzing   
De deelnemers krijgen een aantal factsheets over de onderwerpen.  
• Sarma, K.M. (2017). Risk Assessment and the Prevention of Radicalization from Nonviolence into 

Terrorism. American Psychologist, 72 (3), 278-288. DOI: 10.1037/amp0000121 
• Gill, P., & Corner, E. (2017). There and back again: The study of mental disorder and terrorist 

involvement. American Psychologist, 72(3), 231-241. doi: 10.1037/amp0000090 
• Pressman, D.E., Duits, N., Rinne, T., & Flockton, J.S.  (2018). VERA-2R: Violent Extremism Risk 

Assessment- Version 2 Revised, Dutch Custodial Services Ministry of Justice and Security, The 
Netherlands.   

• Schulten, N., Doosje, B., Spaaij, R., Kamphuis, J.H. (2019). Psychopathologie en terrorisme: Stand van 
zaken, lacunes en prioriteiten voor toekomstig onderzoek. Rapport. Amsterdam: Universiteit van 
Amsterdam 

  



W54 Het beknopte moreel beraad: de Wet Verplichte GGz verplicht tot frequente ethische toetsing 
 
Russel Cummings w1,2 / Yolande Voskes w3,4 
 
W: Workshopleider 
 
1. Altrecht - Ervaringsdeskundige 
2. MIND - Ervaringsdeskundige 
3. Amsterdam UMC, locatie VUmc - universitair docent 
4. GGZ Breburg - senior onderzoeker 
 
Inhoud (wat)   
Begin 2020 wordt de WvGGZ van kracht. Deze nieuwe wet laat veel ruimte aan de psychiater en andere 
professionals. Om deze reden is het van belang dat er aandacht komt voor het maken van een goede ethische 
afweging voorafgaand aan besluiten die in het kader van deze wet genomen worden. Hiertoe wordt een nieuw 
instrument gepresenteerd: "Het beknopte moreel beraad".Het instrument is gebaseerd op de methodiek van 
'moreel beraad', zoals deze nu ingezet wordt binnen de GGz in geval van dilemma’s wanneer deze zich voordoen 
in het kader van de behandeling van de patiënt. Ten behoeve van de praktische toepasbaarheid zal het 
instrument maximaal 60 minuten tijdsinvestering vragen. Het biedt de mogelijkheid tot bezinning over het 
waarom, hoe en de mogelijke gevolgen van besluitvorming, toegespitst op de kernaandachtspunten zoals 
beschreven in de Wet. Belangrijk hierbij is dat het uiteindelijk genomen besluit en het resultaat breed gedragen 
wordt, waarbij naast behandelaren en andere betrokkenen ook gedacht wordt aan naasten, familie en 
ervaringsdeskundigen. 
 
Vorm (hoe)   
Na een korte inleiding wordt op basis van een vanuit de deelnemers ingebrachte casus de methode 
gedemonstreerd op interactieve wijze. 
 
Leerdoelen 
1. Het ontwikkelen van bewustzijn over de mogelijke morele dilemma's die gepaard gaan met het handelen 
binnen het kader van de Wet Verplichte GGz.2. Kennismaken met een methode om een goede morele afweging 
te maken bij morele dilemma's in het kader van de WvGGZ 
 
Literatuurverwijzing   
Voskes, Y., Weidema, F. & Widdershoven, G.A.M. Clinical ethics in Forensic Psychiatry: Using Moral Case 
Deliberation in order to foster reflection and dialogue at the ward. Journal of Clinical Ethics, 11(2-3), 63 – 69.- 
https://www.dwangindezorg.nl/wvggz 
  



W55 Doseringsvarianten van psychotherapie als optie bij precisie psychiatrie 
 
Rien Van w1 / Marielle Hendriksen w2 / Maarten van Dijk 3 / Linda Dil 4 
 
W: Workshopleider 
 
1. Arkin 
2. GGZ Rivierduinen 
3. Dimence 
4. Arkin NPI 
 
Inhoud (wat)   
Er zijn duidelijke indicaties dat zowel het aantal als de intensiteit van sessies bij psychotherapie relevant is voor 
de uitkomst. Dat leidt tot de vraag welke patiënt welke dosering zou moeten krijgen voor een optimaal effect. 
Dit is tevens van belang voor een zo spaarzaam mogelijk gebruik van (vaak beperkte) behandelaarscapaciteit. 
In deze workshop laten we toepassingen zien van kortdurende psychodynamische steungevende psychotherapie 
(KPSP) variërend van een ultrakorte vorm in crisissituaties tot maximaal een jaar bij patiënten met comorbide 
persoonlijkheidsproblematiek.  
KPSP is een benadering die uitgaat van het principe van adequate psychoanalytische steun.  Door het werken 
met verschillende bespreek- of inzichtniveaus kan het focus worden gevarieerd tussen symptomen, 
interpersoonlijke en intrapersoonlijke problematiek en overdrachtsfenomenen. Daarbij is behandelaar optimaal 
responsief aan de behoefte bij de patiënt, en aan diens kenmerken en mogelijkheden.  
De effectiviteit van KPSP is vooral aangetoond bij depressie in de gebruikelijke dosering van 16 sessies (Driessen 
et al., 2013), maar ook over 8 sessies in combinatie met antidepressiva   en 25 of 50 sessies in geval van co-
morbide persoolijkheidspathologie zijn uitkomsten beschikbaar. 
 
In deze workshop komt aan de orde:: 
Ultrakort in de acute psychiatrie (Hendriksen) 
In  de praktijk van de acute psychiatrie is het psychodynamisch raamwerk bij uitstek profijtelijk gezien het 
frequent voor komen van processen als (tegen)overdracht, projectieve identificatie, splijting, autoagressie en 
massief (falende) afweer. De techniek van de adequate psychoanalytische is behulpzaam om deze fenomenen 
goed te hanteren, bijvoorbeeld in de  verpleegkundige holding environment van het IBT..  
 
Intensief bij depressie (van Dijk) 
Uit reviews blijkt dat bij eenzelfde totaal aantal zittingen, een  hoogfrequente fase (> 1  x per week) effectiever 
is. Desondanks wordt dat in de praktijk in Nederland niet veel gedaan. Organisatorische belemmeringen spelen 
een rol, maar wellicht is er ook aarzeling bij behandelaren een dergelijk intensief proces met de patiënt aan te 
gaan. Aan de hand van een lopende trial waarbij 16 sessies in 8 wk worden uitgevoerd laten we zien op welke 
verschijnselen in de therapeutische relatie geanticipeerd moet worden en hoe deze gehanteerd kunnen worden.  
 
KPSP 25/50 bij co-morbide persoonlijkheidsstoornissen (Dil) 
Depressieve patiënten met een co-morbide persoonlijkheidsstoornis hebben voor alle soorten van behandeling 
een twee keer lagere kans op effect. Dat leidt tot het ontstaan van chronische vormen van depressie. Er zijn 
aanwijzingen dat intensivering van psychotherapie juist bij deze groep de effectiviteit vergroot. Hierbij wordt de 
depressie en de persoonlijkheidsproblematiek vanuit een psychodynamisch raamwerk als onderling verweven 
beschouwd. 
 
Vorm (hoe)   
De panelleden geven een korte inleiding over de psychodynamische benadering in verschillende settingen en 
doseringen. Dit zal worden geïllustreerd met vignetttes en video materiaal. De workshop wordt afgesloten met 
een concluderende discussie gericht op toepassing in de eigen werksetting van de deelnemers. 
 
Leerdoelen 
1.Leren toepassen van verschillende doseringen psychotherapie als uitwerking van precisie psychiatrie 
2. Inzicht verwerven in de dosisafhankelijke therapeutische processen bij psychodynamische psychotherapie 
3. Vaardigheden ontwikkelen om een psychodynamische benadering toe te passen in acute setting, bij 
depressies en bij persoonlijkheidsproblematiek. 



Literatuurverwijzing   
1.Cuijpers P, Huibers M, Ebert D et al. (2013). How much psychotherapy is needed to treat depression? A meta 
regression analysis. Journal of Affective Disorders, 149, 1-13.  
2. Driessen E, Van HL, Don F et al. (2013). The efficacy of cognitive-behavioral therapy in the outpatient 
treatment of major depression: a randomized clinical trial. Am J Psychiatry; 170: 1041–1050. 
3. Prinsen, E., van Wel, B., Mulder, N., de Koning, N. (Red.) (2016). Handboek IHT intensive home treatment. De 
Tijdstroom, Utrecht. 
4. Van Dijk et al (2017). D*Phase: efficacy of short-term psychodynamic therapy versus cognitive-behavioral 
therapy for depression. www.trialregister.nl/trial/5753 
5. Van HL, Kool M (2019).  Integrated treatment for patients with comorbid depression and personality 
disorders. Current Opinion in Psychiatry 32; 6  In Press.   
  



W56 Kinderneuropsychiatrie; de ontwikkeling van het kind centraal 
 
Jetje-Brigitte Muskens w1 / Jolanda Schieving w2 / Lieke van Brakel 3 / Mori van den Berg 3 
 
W: Workshopleider 
 
1. Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie 
2. Radboudumc Nijmegen 
3. Karakter Kinder- en Jeugdpsychiatrie 
 
Inhoud (wat)   
De kinderpsychiater onderscheidt zich van andere disciplines binnen de jeugdzorg, doordat hij of zij een medisch 
specialist is. Door haar medische achtergrond en uitstekende biologische kennis onderzoekt en behandelt zij 
kinderen met complexe problemen die zich uiten op psychisch, lichamelijk en sociaal vlak. De kinderen die wij in 
de kinderpsychiatrie zien, tonen vaak brede ontwikkelingsproblemen. Zowel op het gebied van cognitie, 
motoriek en spraak, als op het gebied van eten, slapen, horen en zien. Bijvoorbeeld bij autisme, ticstoornissen, 
bepaalde syndromen, epilepsie en slaapstoornissen is er veelal sprake van uitgebreide psychiatrisch somatische 
comorbiditeit. Kinderen met dergelijke problematiek komen soms bij een kinderarts of -neuroloog terecht, soms 
bij een kinderpsychiater. Om de diagnostiek van een kind met ontwikkelingsproblemen en de samenwerking 
tussen kinderneuroloog en kinderpsychiater te verbeteren, hebben wij een poli opgezet om kinderen 
gezamenlijk te onderzoeken. Door kennis te bundelen, proberen we te achterhalen wat de oorzaak is van het 
ontwikkelingsprobleem en kunnen we een breed advies geven aan de ouders en verwijzend behandelaar.  
Om te screenen op circumscripte neurologische stoornissen door een kinderpsychiater is een neurologisch 
denkkader en screenend neurologisch onderzoek een welkome aanvulling op het kinderpsychiatrisch- en 
algemeen somatisch onderzoek. 
 
Vorm (hoe)   
Aan de hand van verschillende voorbeelden uit de gezamenlijke kinderneuropsychiatrische poli illustreren we de 
overlap tussen kinderneurologie en kinderpsychiatrie. We laten zien waar verwijzing en samenwerking over en 
weer zinvol is. Ook tonen we eenvoudig screenend neurologisch onderzoek voor in de spreekkamer.   
 
Leerdoelen 
Na het volgen van deze workshop: 
- weet u meer over het grensvlak tussen kinderpsychiatrie en kinderneurologie  
- bent u in staat een (screenend) neurologisch denkkader te hanteren bij de beoordeling van een kind met 
ontwikkelingsproblemen  
- heeft u kennis van eenvoudig neurologisch onderzoek dat u kunt inpassen in uw psychiatrisch onderzoek 
 
Literatuurverwijzing   
- Verhey, Wat is Neuropsychiatrie, Tijdschrift voor Psychiatrie, 2013  
- Boer, Terugkeer van de neuropsychiatrie in de kinder- en jeugdpsychiatrie, Tijdschrift voor Psychiatrie, 2008  
- Martin, The Integration of Neurology, Psychiatry, and Neuroscience in the 21st Century, AM J Psychiatry 2002  
-  Merikangas KR, Calkins ME, Burstein M, He JP, Chiavacci R, Lateef T, Ruparel K, Gur RC, Lehner T, Hakonarson 
H, Gur RE (2015) Comorbidity of physical and mental disorders in the neurodevelopmental genomics cohort 
study. Pediatrics 135(4):e927– e938. 
-  Muskens JB, Velders FP, Staal WG. Medical comorbidities in children and adolescents with autism spectrum 
disorders and attention deficit hyperactivity disorders: a systematic review. European Child & Adolescent 
Psychiatry. 2017. July 3. 
  



DISCUSSIEGROEPEN 
 
D22 Zorgkosten evaluatie in de psychiatrie: wat moet ik als psychiater weten? 
 
Bart Spieringhs p1 / Jurjen Luykx p2,3 / Manon Huisman p2 / Peter Meulenberg p2 / Geert Frederix p3 / Mike 
Veereschild 4 / Niels Mulder 5,6 / Henk Nijman 7,8 / Eric Noorthoorn 9 / Giel Hutschemaekers 10,8 
 
P: Debatleider / panelleden 
 
1. GGZ Oost Brabant 
2. GGnet Warnsveld 
3. UMCU 
4. GGnet warnsveld 
5. Bavo Europoort 
6. Erasmus Universiteit 
7. Fivoor 
8. Radboud Universiteit Nijmegen 
9. GGNet Warnsveld 
10. Pro Persona 
 
Inhoud (wat)   
In 2016 hebben EPA patienten de schatkist 4.7 miljard euro aan zorgkosten gekost. Dit zijn zowel kosten vanuit 
de Zorgverzekeringswet (ZVW) als vanuit de Wet Langdurige zorg (WLZ). In totaal gaat in de Zorgverzekeringswet 
3,4 miljard euro aan GGZ kosten om. De EPA – patiënten gebruiken hiervan 47% [1]. Steeds staan in de krant 
berichten dat de zorgkosten binnen de psychiatrie de komende jaren fors zullen stijgen, terwijl aan de andere 
kant deze kosten beteugeld moeten worden. Een andere paradox is dat de algemene bevolking en patienten 
meer van de psychiatrie verwachten terwijl er beperkte bereidheid lijkt te zijn voor investeringen in de ggz.  
In deze discussiegroep wordt allereerst aan de hand van een kwalitatieve en kwantitatieve dossierstudie naar 
voorspellers van hoge zorgkosten, vervolgens aan de hand van de uitkomsten een ZonMW gefinancierde 
longitudinale interventiestudie binnen een langdurige verblijfsafdeling empirische bevindingen gepresenteerd. 
Als tweede gaan de manager van een verblijfsafdeling en een directeur bedrijfsvoering van dezelfde GGZ 
instelling in op mogelijkheden en beperkingen van kostenbeteugeling. Aan de hand van basisprincipes van 
kostenevaluatie wordt tenslotte door een gezondheidseconoom toegelicht hoe de psychiater in zijn dagelijkse 
praktijk kan omgaan met zorgkosten.   
De kwalitatieve dossierstudie liet zien dat diagnostiek niet altijd werd afgerond, opnames soms onverklaarbaar 
lang duurden, medicatiebeleid niet altijd rationeel was en kosten soms goed verklaarbaar waren, maar in andere 
gevallen niet verklaarbaar.  
De kwantitatieve dossierstudie liet op basis van een jaarcohort van een GGZ instelling (n= 18424) zien dat 79% 
(n=14713) voldeed aan de criteria van EPA. Psychotische stoornis (OR=3.43, p<0.001), Langdurige opname 
(OR=4.06, p,0.001), ouderenzorg (4.95, p<0.001) en bekostigingscategorie (OR=49.0, p<0.001) voorspelden de 
zorgkosten met een verklaarde variantie van 42%.   
De longitudinale interventiestudie liet zien dat in het cohort langdurige verblijfspatienten 49% van de diagnosen 
en 67% van de indicatiesstellingen veranderden. De interventie was eenvoudig: langdurige verblijfspatienten, 
met een gemiddelde behandelvoorgeschiedenis van 10 jaar werden opnieuw onderzocht en behandeld volgens 
de algemeen geldende  huidige richtlijnen. Bij patienten wiens diagnose was aangepast, verbeterde de uitkomst 
op de HoNos 2 x zo vaak (20% v.s. 10% verandering, n=82, OR=0.30, p=0.014). De kosten voor de verzekeraar 
daalden van 7.5 miljoen euro in het eerste jaar van het project naar 4 miljoen in het laatste jaar in een cohort 
van 83 patiënten.  Uitstroom was 40 patienten.  
De Manager en de Directeur bespreken vervolgens de dilemma’s waar de GGZ mee te maken heeft bij een 
dergelijke behandelinterventie. In hoeverre staan de kosten voor de verzekeraar onder druk als door een 
wenselijke uitkomst, het ontslag van langdurige verblijfspatienten, bedden niet bezet blijven? Hoe kan men zich 
aanpassen aan een voortdurend veranderend politiek veld, welke uit gaat van diagnose behandel combinaties 
met herstel als uitgangspunt tegenover een belangrijke groep maar ten dele herstellende EPA patiënten?  Het 
korte termijn perspectief van de zorgverzekeraar sluit niet aan bij de langdurige zorgbehoefte van veel EPA 
patiënten.   
  



In de discussiegroep wordt vervolgens aan de hand van deze praktijkvoorbeelden door de gezondheidseconoom 
ingegaan op vragen als: Herkennen de deelnemers de uitkomsten? Zowel ede uitkomsten van de kwalitatieve 
dossier studie als ook de uitkomsten van het opnieuw kritisch kijken naar de behandeling van patienten  en het 
behandelen van EPA patienten volgens de algemeen geldende richtlijnen? Herkennen zij de discussies waar de 
directeur bedrijfsvoering of de manager van de kliniek voor staan? Wat is de rol van de psychiater en de GGZ in 
het beteugelen van de kosten tegenover het stimuleren van andere investeringen? Wat is dure zorg? In 
hoeverre moet ik als psychiater bij het behandelen van patiënten rekening houden met zorgkosten? Hoe wordt 
wetenschappelijk onderzoek naar kosteneffectiviteit opgezet? Wat mag een QALY kosten? Hoe maakt de politiek 
afwegingen bij de psychiatrische patient? Als ik een beursaanvraag schrijf voor wetenschappelijk onderzoek, hoe 
verwacht ZONMW dat ik als psychiater rekening houd met kosteneffectiviteit? Hoe kun je in je dagelijkse praktijk 
daarmee rekening houden?   
 
Vorm (hoe)   
Na 5 korte presentaties van ieder 5 minuten door degenen die de dossierstudies, de interventiestudie hebben 
verricht, evenals de manager langdurig verblijf en de directeur bedrijfsvoering wordt aan de hand van stellingen 
met het publiek ingegaan op de discussievragen onder leiding van de debatleider en de zorgeconoom. De 
stellingen vormen de afronding van iedere presentatie. Dilemma's in de beteugeling van de kosten van de zorg 
worden besproken tegen de achtergrond van optimaliseren van de kwaliteit van zorg van EPA patiënten.   
 
Leerdoelen   
    1. Inzicht in hoe de zorg efficiënter kan worden vormgegeven 
    2. Inzicht in kwalitatieve factoren die kosten van de zorg kunnen verhogen of verminderen 
    3. Inzicht in kwantitatieve factoren die kosten van de zorg kunnen verhogen of verminderen 
    4. Inzicht in de opzet van kosten effectiviteit studies 
    5. Inzicht in hoe een beleidsevaluatie studie kan worden 
 
Literatuurverwijzing   
    1. Cijfers Vektis, geraadpleegd 1-7-2019; https://www.zorgprismapubliek.nl  



D23 The finishing touch: levensbeëindiging op verzoek in de psychiatrie 
 
Kit Vanmechelen p1 / Gerty Casteelen p

1 / Menno Oosterhoff p1
 

 
P: Debatleider / panelleden 
 
1. Expertisecentrum Euthanasie 
 
Inhoud (wat)   
Precisie psychiatrie die afgestemd is op de individuele patiënt, waarbij gericht behandelen en persoonlijk herstel 
het streven is, komt soms aan de grenzen van de mogelijkheden. Er zijn mensen met een psychiatrische stoornis 
van wie het lijden zo langdurig, ondraaglijk en uitzichtloos is, dat zij niet meer willen en kunnen leven. Het is in 
Nederland sinds 2001 mogelijk om ook psychiatrische patiënten middels euthanasie de gelegenheid te bieden 
hun ondraaglijk lijden te beëindigen.Voor veel psychiaters blijkt euthanasie een vorm van hulp aan hun patiënt 
die (te) moeilijk is. Ethische en morele bezwaren, persoonlijke overtuigingen, maar ook onbekendheid en 
onervarenheid met de euthanasiepraktijk weerhouden veel psychiaters ervan om deze laatste stap met hun 
patiënt te maken. In deze discussiegroep zullen praktische, ethische en juridische kwesties rondom euthanasie 
bij psychiatrische patiënten aan de orde komen. Sprekers zijn psychiaters met ervaring in het verlenen van 
euthanasie bij psychiatrische patiënten, een patiënt of naaste die een persoonlijk verzoek van heel nabij 
meemaakt en collega's uit het veld die zich in de materie verdiept en in de media geuit hebben over dit thema. 
Casuïstiek en discussie met het publiek maken expliciet onderdeel uit van de presentatie.De discussiegroep heeft 
als doel het beladen thema nadrukkelijk aan de orde te stellen als een vorm van gerichte precieze hulp aan een 
klein deel van onze patiënten. 
 
Vorm (hoe)   
Discussiegroep waarin door een panel van sprekers de verschillende aspecten van euthanasie in de psychiatrie 
belicht zullen worden. Er wordt veel ruimte voor vragen en discussie ingeruimd. Zo mogelijk neemt ook een 
patiënt met een verzoek tot euthanasie of een naaste van een patiënt deel aan het panel, ook is een lid van de 
NVVE uitgenodigd om deel te nemen. 
 
Leerdoelen   
- Het thema 'euthanasie in de psychiatrie' open met elkaar bespreken om zo vooroordelen, misverstanden, 
angsten en bezwaren helder te krijgen 
- Inzicht verschaffen in de praktijk van euthanasie bij psychiatrische patiënten om bekendheid met de praktijk te 
vergroten. 
- De discussie over dit thema in het licht van precisie psychiatrie brengen: hoort deze hulp bij ons werk als 
psychiaters? 
- Psychiaters motiveren om euthanasieverzoeken in de spreekkamer te bespreken en second opinions te doen 
 
Literatuurverwijzing   
- Richtlijn levensbeëindiging op verzoek in de psychiatrie, NVvP,  
  september 2018 
- Levensbeëindigend handelen door een arts: tussen norm en praktijk,  
  KNMG J Legemate 
- 15 Jaar Euthanasiewet, onder redactie Laura de Vito, NVVE, 2017 
- De dokter en de dood L. van Zuylen et al, 2017 
- Levenseinde kliniek Jaarverslag 2016, 2017, 2018 Levenseindekliniek 
- De rol van de arts bij het zelfgekozen levenseinde, KNMG standpunt  
  2005 
- Regionale Toetsingscommissie Euthanasie, Jaarverslag 2107 
- EuthanasieCode RTE, mei 2018  



D24 Dilemma's in de zorg aan jongeren bij gedeeld ouderlijk gezag 
 
Ingeborg Lindhout p1 / Andreas Lamerz p1 / Linda de Heer p1 
 
P: Debatleider / panelleden 
 
1. GGZ-NHN divisie Triversum 
 
Inhoud (wat)   
De WGBO stelt dat (beide) gezagdragend ouders toestemming dienen te geven voor diagnostiek, behandeling en 
opname van hun kind, naast instemming van de jongere van 12 jaar en ouder. Voor een klinische opname is deze 
instemming van ouders ook vereist als een jongere 16 of 17 jaar is. Met enige regelmaat brengt dit dilemma’s 
met zich mee, met name wanneer ouders uit elkaar zijn: jongeren die niet willen dat beide ouders betrokken 
worden, ouders die niet met elkaar kunnen of willen overleggen, ontbreken van contact met één van beide 
ouders. Hoe kom je aan toestemming van ouders die of onvindbaar zijn, hun toestemming weigeren of onkundig 
gehouden worden van de problematiek van hun kinderen?  
Er is jurisprudentie ten aanzien van de inspanningen waartoe je als hulpverlener verplicht bent om de 
toestemming te vergaren. Dilemma's waarmee je als hulpverlener wordt geconfronteerd zijn: hoe ver moet je 
hierin gaan? In hoeverre bemoeilijken de kwetsbaarheid bij de primair verzorgende ouder het voldoen aan deze 
inspanningsverplichting? Wat gaat dat in de samenwerking met andere jeugdzorg aanbieders betekenen die niet 
onder de WGBO maar de jeugdwet vallen? Hoe lever je in die situaties zorg op maat? Hoe werk je met alle 
betrokkenen zo samen dat het aansluit bij het verhaal van de jongere? Op welke wijze zal de nieuwe WvGGZ een 
rol spelen om tot besluitvorming in dergelijke dilemma’s te komen. Aan de hand van casuistiek uit  de dagelijkse 
praktijk en de huidige jurisprudentie zal met elkaar in discussie gegaan worden welke mogelijkheden hiertoe zijn 
en hoe om te gaan met de dilemma's. 
 
Vorm (hoe)   
Aan de hand van stellingen, casuïstiek en jurisprudentie zal met een kinder- en jeugdpsychiater, een geneesheer-
directeur en jurist gediscussieerd worden hoe zorg op maat te leveren binnen de juridische kaders van de 
WGBO, WvGGZ en de wet op de jeugdzorg.   
 
Leerdoelen   
Na afloop van de discussiegroep hebben de deelnemers meer kennis over en bewustzijn van het juridisch kader 
bij het verlenen van hulp aan  kinderen en hun ouders en tevens zicht op interventies die nodig en mogelijk zijn, 
om tot een behandelovereenkomst te komen, zodat toch adequate zorg op maat geboden kan worden aan deze 
doelgroep. 
 
Literatuurverwijzing   
KNMG-Wegwijzer dubbele toestemming gezagdragende ouders voor behandeling van minderjarige kinderen.  
Hendriks (2011) Komt een kind bij de dokter. Moet de dokter naar de rechter? Nl Juristenblad 27, 1178-1779 
  



D25 Hoe komt precisie-psychiatrie terug in richtlijnen en zorgstandaarden? 
 
Eric Ruhe p1,2 / Ralph Kupka p3,4,5 / Jan Spijker p6,7 / Ton van Balkom 3,4 / Aart Schene p1,2 / Wim Veling P
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P: Debatleider / panelleden 
 
1. Radboudumc 
2. Donders institute for Brain, Cognition and Behavior, Radboud University 
3. VUMC 
4. GGZ InGeest 
5. Altrecht 
6. ProPersona 
7. Behavioural Science Institute, Radboud University 
8. UMCG 
 
Inhoud (wat)   
De richtlijnen voor Angststoornissen (1), Unipolaire Depressie (2), Bipolaire Stoornis (3) en Schizofrenie (4) staan 
op het punt om in 2020-2022 herzien te worden. Dat is nodig gezien drie belangrijke ontwikkelingen:  
1. Nieuwe resultaten vanuit wetenschappelijk onderzoek (o.a. op het gebied van behandeling) nopen tot 

herziening van aanbevelingen 
2. Er is in de Nederlandse psychiatrie een verandering opgetreden in de zienswijze van psychiatrische 

stoornissen. Deze worden nu meer vanuit een stadiërings- en profileringsperspectief (5) bezien.  
We onderscheiden verschillende stadia in het beloop van deze aandoeningen (prodromaal, eerste 
episode, restsymptomen, recidivering en chroniciteit) en proberen daarnaast met 
profileringskenmerken (variabelen die een waarde hebben bij het voorspellen van behandeluitkomst 
en/of beloop) te indiceren voor wie welke behandeling het meest geschikt is. Dit wordt opnieuw 
benadrukt met het thema precisie-psychiatrie van dit congres.  

3. We hebben de afgelopen jaren, binnen de context van NKO en Akwa, hard gewerkt aan een uniek 
bouwwerk van GGZ-specifieke zorgstandaarden en generieke modules, die de kwaliteit van onze 
psychiatrische zorg beogen te beschrijven en verbeteren. Dit is een unieke prestatie die een prototype 
biedt voor de gehele gezondheidszorg.  

 
We weten dat de implementatie van richtlijnen en zorgstandaarden nog verre van optimaal is en zouden dat 
graag anders zien. Tegelijkertijd herkennen we de wens om ook gepersonaliseerde zorg in de huidige richtlijnen 
en zorgstandaarden op te nemen.   
Vandaar dat we met deze panelleden, allen in grote mate betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van 
richtlijnen en zorgstandaarden, graag met u als gebruikers willen discussiëren hoe we de kennis uit 
wetenschappelijk onderzoek kunnen integreren met de wens om meer gepersonaliseerde, hoogwaardige 
behandeling/zorg te bieden, zonder dat het succes hiervan primair afhangt van de hulpverlener die de patiënt 
voor zich heeft zitten. 
 
Vorm (hoe)   
Als eerste zal de debatleider een inleiding op het onderwerp van de discussiegroep geven, de definitie van de 
termen stadiering en profilering opfrissen en een schets geven van de uitdagingen die de periode 2020-2022 ons 
stelt t.a.v. de doorontwikkeling van richtlijnen en zorgstandaarden/generieke modules, inclusief de wens om 
precisie-psychiatrie te kunnen bieden.  
Vervolgens zullen de panelleden (voorzitters van vier belangrijke richtlijnen, de voorzitter van kwaliteitsraad van 
AKWA en een patiënt-vertegenwoordiger vanuit MIND) met ieder twee stellingen/discussiepunten over dit 
onderwerp de discussie (verder) op gang helpen.  
Van de discussiegroep wordt een verslag gemaakt wat wordt gebruikt als input voor de toekomstige 
herzieningswerkgroepen van de bovenstaande richtlijnen. 
 
  



Leerdoelen   
Aan het einde van de discussiegroep is er met de inbreng van de deelnemers:  
- een concreet beeld ontstaan van de manier waarop richtlijnen beter kunnen aansluiten op individuele 
patiëntkenmerken. 
- een concreet beeld ontstaan over hoe richtlijnen, zorgstandaarden/generieke modules voor zowel 
behandelaren als patiënten/direct betrokkenen (geïntegreerd?) aangeboden worden en optimaal toegankelijk 
zijn. 
 
Literatuurverwijzing   
1. Balkom ALJM van, Vliet IM van, Emmelkamp PMG, Bockting CLH, Spijker J, Hermens MLM, Meeuwissen 
JAC namens de Werkgroep Multidisciplinaire richtlijnontwikkeling Angststoornissen/Depressie (2013). 
Multidisciplinaire richtlijn Angststoornissen (Derde revisie). Richtlijn voor de diagnostiek, behandeling en 
begeleiding van volwassen patiënten met een angststoornis. Utrecht: Trimbos-instituut. 
2. Spijker J, Bockting CLH, Meeuwissen JAC, Vliet IM van, Emmelkamp PMG, Hermens MLM, Balkom ALJM 
van namens de Werkgroep Multidisciplinaire richtlijnontwikkeling Angststoornissen/Depressie (2013). 
Multidisciplinaire richtlijn Depressie (Derde revisie). Richtlijn voor de diagnostiek, behandeling en begeleiding 
van volwassen patiënten met een depressieve stoornis. Utrecht: Trimbos-instituut. 
3. Kupka R, Goossens P, van Bendegem M, Daemen P, Daggenvoorde T, Daniels M, Dols A, Hillegers M, 
Hoogelander A, ter Kulve E, Peetoom T, Schulte R, Stevens A, van Duin D. (2015). Multidisciplinaire richtlijn 
bipolaire stoornissen. Derde, herziene versie. Utrecht: Trimbos-instituut/ De Tijdstroom. 
4. van Alphen C, Ammeraal M, Blanke C, Boonstra N, Boumans H, Bruggeman R, Castelein S, Dekker FL, 
van Duin D, van Ewijk DM, van der Gaag M, van Gool R, de Haas O, Henquet C, Hermens MLM, Ketelaars T, 
Knegtering H, Krans MJ, Lansen M, Lochy R, Loonen AJM, Meesters PD, van Meijel BKG, Miltenburg G, Oud MJT, 
de Pater CF, Peterse A, van der Plas J, Rammers D, Rentenaar IMF, van Santen GW, Scheewe TW, Selten JP, 
Slooff CJAJ, Stoop C, Vlaminck P, Vollaard H, van Weeghel J, van Wel T, van Zon N. (2012). Multidisciplinaire 
richtlijn schizofrenie (Versie 2.0). Utrecht: De Tijdstroom. 
5. Beekman AT, van Os J, van Marle HJ, van Harten PN. (2012). [Special issue on staging and profiling: 
reform of diagnostics]. Tijdschr Psychiatr. 54: 913-914. 
  



D26 GGZ Nederland en NVvP, gezamenlijke of tegenstrijdige belangen? 
 
Ton Dhondt p1,2 / Elnathan Prinsen p3,4 
 
P: Debatleider / panelleden 
 
1. GGZ Nederland 
2. GGZ Friesland 
3. NVvP 
4. Dimence 
 
Inhoud (wat)   
GGZ Nederland en de NVvP hebben in 2019 een intentieovereenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt 
om de kwaliteit van de Nederlandse GGZ op een nog hoger peil te brengen middels betere positionering en 
betrokkenheid van psychiaters. Dit heeft inmiddels geleid tot een CAO waarin medezeggenschap geborgd is en 
acties om de bemensing van de crisisdiensten op een beter peil te brengen. 
Dit vroeg en vraagt om leiderschap, leiderschap binnen de besturen van beide organisaties. Leiderschap van 
individuele psychiaters om daadwerkelijk verantwoordelijkheid op te pakken, leiderschap van instellingen om 
zeggenschap vorm te geven. In deze discussiegroep werken we verder uit hoe de samenwerking tussen GGZNL 
en NVvP, tussen psychiaters onderling en tussen psychiaters en instellingen verder verbeterd kan worden. 
 
Vorm (hoe)   
Elnathan Prinsen is voorzitter van de NVvP, Ton Dhondt is psychiater-bestuurder van GGZ Friesland en lid van het 
bestuur van GGZ Nederland. Aan de hand van de ontwikkelingen voorafgaand en volgend op de 
intentieverklaring en de CAO zullen zij met elkaar en met de aanwezigen in debat gaan over hoe het was, hoe 
het niet meer moet zijn en hoe het zou kunnen. 
 
Leerdoelen   
Het uiteindelijk doel is een definiëring van de gezamenlijkheid ipv de tegenstelling. 
 
Literatuurverwijzing   
intentieovereenkomst GGZNL <> NVvP 
https://www.ggznederland.nl/uploads/assets/Intentieverklaring%20NVvP%20GGZ%20NL%20definitief.pdf 
 
  

https://www.ggznederland.nl/uploads/assets/Intentieverklaring%20NVvP%20GGZ%20NL%20definitief.pdf


Bestuurssessies 
 
B3 - Bestuursacademie NVvP: op weg naar professionalisering 
 
Nienke Vulink en Renske van Vels 
 
De NVvP is samen met de NVA (Anesthesisten) in het kader van haar verdere professionalisering een 
opleidingsprogramma gestart waarin haar (actieve) leden in de gelegenheid worden gesteld om hun bestuurlijke 
kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen. In 2019 startten 8 AIOS en een psychiater in het basisprogramma 
voor Young Potentials. De deelnemers zijn lid van het SAP-bestuur of van een beleidsadviescommissie.  
 
Naast dit programma wil de vereniging een vervolgprogramma inrichten voor leden die al enige ervaring hebben 
in het besturen. Nieuwsgierig geworden? Deelnemers van het eerste uur vertellen u tijdens de sessie hun 
ervaringen en u kunt live kennismaken met het scholingsonderdeel ‘Strategisch besturen’. 


