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Beste lezer,

Voor u ligt het digitale programmaboek van het Voorjaarscongres 2022. Wij kijken ernaar 
uit om u van woensdag 11 tot en met vrijdag 13 mei in het MECC Maastricht weer te mogen 
verwelkomen! Uw enthousiasme voor het indienen van abstracts was groot en wij hebben 
daaruit een aansprekend driedaags programma samen kunnen stellen. 

Dit jaar is er niet één primair thema, maar staan vanwege de 150ste verjaardag van de 
vereniging het verleden, het heden en de toekomst van de psychiatrie centraal. Een congres 
met een feestelijk tintje en dat Vieren we gedurende het jubileumjaar ook met een grote V. 
Uiteraard zullen ook de bekende ‘vijf vergezichten’ ons doorheen het congres begeleiden. 
Onder andere internationale sprekers Andrew Scull en Claire Gillan nemen ons eerst mee 
in de geschiedenis van de psychiatrie, waarna u hoort hoe u door gebruik te maken van 
computationele modellering en grootschalige online gegevensverzameling, transdiagnostische 
markers van psychiatrische stoornissen kunt identificeren.

Extra aandacht is er op dit Voorjaarscongres voor verbinding en samenwerking. In zowel 
de parallelsessies als de plenaire sessie richten we ons op Team Based Science, waar 
multidisciplinaire onderzoeksgroepen samenwerken met diverse transdisciplinaire partners.  
We zoeken de juiste match voor het vormen van consortia voor zorgevaluatie van de 
kennishiaten van de NVvP Kennisagenda. En we willen het belang van  diversiteit en inclusiviteit 
binnen de psychiatrie benadrukken.

In dit programmaboek zijn verschillende doorlinks toegevoegd. Als u daarop klikt komt u meer 
te weten over de plenaire sprekers, vindt u alle achtergrondinformatie over de sessies en 
sprekers en leest u wie dit jaar uitgebreid geïnterviewd wordt door Coen Verbraak. Ook het 
bekijken van de filmpjes van de workshops is zeer de moeite waard! 

Alle algemene en praktische informatie over het Voorjaarscongres vindt u op  
www.nvvp.net/voorjaarscongres en via de NVvP-App. Vergeet niet om u daar ook aan te 
melden. 

Graag tot ziens in Maastricht! Wij wensen u met dit programmaboek alvast een hele mooie 
voorbereiding toe!

Namens de organisatie en de Commissie Wetenschappelijke Activiteiten (CWA)
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
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Van DSM naar trans diagnostisch/dimensioneel:  
De DSM heeft ons heel veel gebracht, maar onderzoek naar stoornissen vanuit diagnostische  

concepten wordt gecompliceerd door heterogeniteit in klinische presentatie, oorzaken en prognose  

en co-morbiditeit is enorm.  

N=1 of RCT:  
De onvoorspelbaarheid van therapieën en pillen tegen psychische aandoeningen is enorm. Komt de  

langdurige impasse in het verbeteren van behandeling doordat we te lang vast hebben gehouden aan 

trials in groepsverband?  

Hypothese-gedreven ↔ hypothesevrij (Big Data):  
Veel van onze symptomatologie is niet zichtbaar voor het “blote oog” en laat zich niet zomaar vangen  

in testen of toetsen. Houden we vast aan hypotheses en modellen zodat we weten wat we onderzoeken 

of laten we (ook) de computer nieuwe verbanden suggereren?  

Spreekkamer ↔ online/E-Health:  
Is overdracht in de spreekkamer werkelijk cruciaal of kunnen we veel winnen door online contacten?  

Wat kunnen dynamische metingen via E-Health toevoegen aan de wens om effectmeting te verbeteren?  

Richtlijnen ↔ Patiënt-narratief: 
Verhalenbanken en de herstelbeweging lijken een hernieuwd elan te willen geven aan de arts-patiënt 

relatie. Tegelijkertijd worden zorgstandaarden en richtlijnen steeds dominanter in de zorg geïmplemen-

teerd. Hoe moeten deze twee stromingen in de toekomst worden verbonden?

Symbolen van de vijf vergezichten
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Van verleden, naar heden en de toekomst

Waar staan we over 50 jaar?
Op 17 november jl. hebben oud (CWA) -  voorzitters tijdens de jubileumdag hun wens 
voor de toekomst uitgesproken. Deze zijn opgetekend in een speciaal Vlugschrift. 
Samen met deze toekomstwensen is er een tijdscapsule gevuld met attributen die 
binnen onderzoek en de psychiatrie op dit moment gebruikt worden of hier aan 
refereren.

Deze capsule met attributen en het Vlugschrift nemen we mee naar het Voorjaars-
congres en gaan we aanvullen! 

Daarna wordt de capsule gesloten en in bewaring genomen door het Museum van de 
Geest en wordt hij weer geopend bij het 200-jarig jubileum van de NVvP. Hoe ziet de 
psychiatrie eruit op 17 november 2071 en hoe hebben wij met deze tijdcapsule een 
nieuwe geschiedenis geschreven...

https://depsychiater.nl/jaargangen/2022/1-feb/hoe-ziet-de-psychiatrie-er-over-50-jaar-uit.html
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congrescommissie 
voorjaarscongres 2022

1.  Birit Broekman psychiater & voorzitter CWA

2.  Edwin van Dellen psychiater

3.  Annemieke Dols psychiater en vice-voorzitter CWA

4.  Marieke van Eijkelen ervaringsdeskundige

5.  Philip van Eijndhoven psychiater

6.  Simona Karbouniaris ervaringsdeskundige 

   7.  Max de Leeuw psychiater

   8.  Jurjen Luijkx psychiater

   9.  Roel Mocking psychiater

10.  Eline Regeer psychiater

11.  Karin Slotema psychiater

Foto gemaakt door: Jeroen van Kooten
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organisatie 

Bestuur Nederlandse Vereniging  
voor Psychiatrie
Elnathan Prinsen, voorzitter tot 11 mei 2022
Niels Mulder, voorzitter vanaf 11 mei 2022
Alan Ralston
Marja van ‘t Spijker
Natasja van de Weg
Ingrid Willems

Commissie Wetenschappelijke  
Activiteiten  
(inhoudelijk programma)
Birit Broekman, voorzitter
Edwin van Dellen
Annemiek Dols, vice-voorzitter
Marieke van Eijkelen
Philip van Eijndhoven
Simona Karbouniaris
Max de Leeuw
Jurjen Luijkx
Roel Mocking
Eline Regeer
Karin Slotema

Bureau Nederlandse Vereniging  
voor Psychiatrie  
(organisatie & communicatie)
Liesbeth van Gangelen
voorjaarscongres@nvvp.net 
www.nvvp.net/voorjaarscongres

Klinkhamer Group
Logistiek & Organisatie
Melanie Gubbels
043 – 362 70 08
melanie@klinkhamergroup.com 

Abstracts & registratie 
Ghislaine Vincent
043 – 362 70 08
ghislaine@klinkhamergroup.com 

Sponsoring & Expositie
Anne Dassen
043 – 362 70 08
anne@klinkhamergroup.com

www.klinkhamergroup.com

algemene informatie

deelnamekosten en kortingsregelingen

  Deelnamekosten in Euro’s

Online inschrijving: T/m 04-04-2022 Vanaf  05-04-2022 Niet leden vanaf 05-04-2022

Psychiater  

lid NVvP

Aios  

lid  NVvP

Psychiater  

lid NVvP

Aios  

lid NVvP

Aios Anios 

Agiko. Oio

Leden  

VVP/NIP/ 

FGzPt/VSR*

Overig

Deelname 3 dagen 698 493 820 538 572 805 1250

Deelname 2 dagen 623 447 698 498 532 710 1130

Deelname 1 dag 460 338 504 365 401 510 820

Feestavond donderdag 100 85 105 95 100 115 115

Leden van de NVvP krijgen voorrang bij inschrijving; niet-leden kunnen zich aanmelden vanaf 5 april 2022
 

*   VVP = Vlaamse Verenging voor Psychiatrie 
NIP = Nederlands Instituut van Psychologen 
FGzPt = Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten 
VSR = Verpleegkundig Specialisten Register

 
Leden van de VVP, NIP, FGzPt en VSR dienen bij inschrijving naast het BIG-nr hun lidmaatschapsnummer in te vullen. Van aios (niet 
leden), anios en agiko vragen we een bewijs van inschrijving bij de opleiding. Deze kan in de inschrijfmodule worden geüpload. 

Aios-pakket
Ook dit jaar hebben wij voor Aios die lid zijn van de NVvP een pakket samengesteld om tegen een gereduceerd 
tarief deel te kunnen nemen aan het Voorjaarscongres. Het pakket bestaat uit:
•  3 dagen toegang tot het Voorjaarscongres 2022
•  2 overnachtingen, inclusief ontbijt (aankomst woensdag 11 mei, vertrek vrijdag 13 mei) in het Bastion Hotel  

te Maastricht (nabij Markt)
•  1 kaartje voor de feestavond op donderdag 12 mei 2022

De prijs van dit Aios-pakket bedraagt € 608,– per persoon en is gebaseerd op twee personen per kamer.  
Er is plek voor maximaal 80 Aios (in 40 kamers). Inschrijving verloopt via de online inschrijfmodule.

Meld u nu aanfoto

https://insight.klinkhamergroup.com/nvvp/login
https://insight.klinkhamergroup.com/nvvp/login
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Aantal sprekers korting per sessie
Discussiegroep
Voor een discussiegroep hebben maximaal vijf sprekers recht op de sprekerskorting:  
één debatleider en maximaal vier panelleden.
Workshop
Voor een workshop hebben maximaal twee sprekers (workshopleiders) recht op de  
sprekerskorting.
Symposium (individuele lezingen)
Een symposium bestaat uit maximaal zes lezingen. Per lezing krijgt één spreker korting  
en per symposium krijgt één voorzitter korting.
Team Based Science
Een Team Based Science symposium bestaat uit maximaal zes lezingen. Per lezing krijgt  
één spreker korting en per symposium krijgt één voorzitter korting.
Clinical Cases
Per gevalsbeschrijving hebben maximaal twee sprekers recht op de sprekerskorting.
Postersessie
Per poster krijgt één spreker korting.

Komt u alleen spreken?
Indien u alleen een lezing geeft, betaalt u geen deelnamekosten. U dient zich echter wel van 
tevoren in te schrijven via de inschrijfmodule. In de module kunt u aangeven dat u alleen komt 
spreken. U ontvangt vervolgens een badge zonder barcode en kunt deze dus niet scannen 
tijdens het Voorjaarscongres. U krijgt daarmee ook geen accreditatiepunten. Wanneer u tijdens 
het Voorjaarscongres een lezing geeft, kunt u zelf de punten hiervoor toevoegen aan uw 
persoonlijk dossier. 

Lid NVvP Aios lid NVvP Aios, Anios, Agiko 
(niet leden)

Leden VVP/NIP/
FGzPt/VSRN/VVGN

Niet leden

Ledenraadsleden Vrij entree Vrij entree n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Ereleden en  
Leden van verdienste 

Vrij entree n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Commissie- en  
werkgroepleden

Vrij entree Vrij entree n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Leden afdelingsbestuur  
en platformcoördinatoren 

50% vergoeding 
van inschrijfgeld

50% vergoeding 
van inschrijfgeld

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Spreker parallelsessie  
en postersessie*

Per sessie 
€ 117,- korting op 
inschrijfgeld, met 
een maximum van 
drie sessies  

(3 x € 117,-)

Per sessie 
€ 81,- korting op 
inschrijfgeld, met 
een maximum van 
drie sessies 

(3 x € 81,-)

Per sessie 
€ 86,- korting op 
inschrijfgeld, met 
een maximum van 
drie sessies 

(3 x € 86,-)

Per sessie 
€ 121,- korting op 
inschrijfgeld, met 
een maximum van 
drie sessies 

 (3 x € 121,-)

Per sessie 
€ 187,- korting op 
inschrijfgeld, met 
een maximum van 
drie sessies 

 (3 x € 187,-)

* De kortingsregelingen zijn niet in combinatie met elkaar mogelijk

Beleid korting/vrijstelling congreskosten Accreditatie
Accreditatiepunten 
Voor het Voorjaarscongres vragen we accreditatie aan bij de NVvP voor maximaal 18 punten, 
verdeeld over drie congresdagen: woensdag 6 punten, donderdag 6 punten en vrijdag 6 punten. 
Daarnaast is accreditatie aangevraagd bij het NIP (Nederlandse Instituut van Psychologen), 
bij de FGzPt (Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten), VVGN 
(Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde) en bij het VSR (Verpleegkundig Specialisten 
Register). Bij het NIP en de FGzPt krijgt u alleen accreditatiepunten toegekend indien u het 
volledige congres (drie dagen) bezoekt. 

Evaluatie verplicht voor accreditatie
Het invullen van de digitale evaluatie van het Voorjaarscongres is verplicht voor de accreditatie. 
Zowel de parallelsessies als de overige programmaonderdelen kunt u volledig via de app 
beoordelen. Lees meer onder congresevaluatie via de app. Van de algemene vragen ontvangt u 
ook nog een link via de mail, het is dus van belang dat u bij uw inschrijving het juiste mailadres 
invult. In dit bericht staat tot wanneer u kunt reageren. Na deze datum is de evaluatie gesloten 
en is het niet meer mogelijk uw evaluatie in te vullen en krijgt u geen accreditatiepunten. 

In- en uitscannen
Op iedere deelnemersbadge staat een barcode. Het scannen van deze code is verplicht voor 
accreditatie. Wanneer u uw badge niet scant, terwijl u wel aanwezig bent, krijgt u voor deze dag 
geen accreditatiepunten toegeschreven in uw persoonlijk dossier. 
Net als vorige editie is het verplicht dat u uw badge zowel bij binnenkomst en verlaten 
laat scannen. Dit geldt uiteraard alleen als u accreditatiepunten wenst te ontvangen. De  
scanapparaten vindt u in de ontvangsthal van het MECC.

Scantijden 
De scantijden zijn als volgt:
Woensdag 11 mei   
Inscannen tot uiterlijk 10.00 uur Uitscannen vanaf 17.00 uur
Donderdag 12 en vrijdag 13 mei
Inscannen tot uiterlijk 09.30 uur Uitscannen vanaf 17.00 uur

Bewijs van deelname
Tijdens het Voorjaarscongres geven we geen bewijs van deelname uit. Dit omdat de 
accreditatiepunten voor NVvP-, FGzPt-, NIP- en VSR-leden automatisch in het persoonlijk 
dossier bijgeschreven worden, mits de badge elke dag van aanwezigheid gescand is en de 
evaluatie is ingevuld. Mocht u desondanks toch een bewijs van deelname willen ontvangen, dan 
kunt u dit tijdens het congres aanvragen bij de registratiebalie in de ontvangsthal. Dit geldt ook 
voor buitenlandse deelnemers.

Corona-maatregelen 
Wij volgen de coronamaatregelen van de Rijksoverheid voor evenementen groter dan 
500 personen. Wij zullen u tijdig informeren over de maatregelen die ten tijde van het 
Voorjaarscongres van toepassing zijn.
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Download nu de Voorjaarscongres-app.  
Hierin vindt u de meest actuele programma-informatie en het laatste nieuws.  
Ook staat hierin achtergrondinformatie over sprekers, parallelsessies en posters.  
Stel met de app uw eigen programma samen.

Hoe download u de app? 
De Voorjaarscongres-app is een onderdeel van de NVvP-verenigingsapp. Deze app is hét communicatiemiddel voor 
alle NVvP-congressen en nascholingen. Via deze ingang is ook de app voor het Voorjaarscongres te downloaden.
De NVvP-verenigingsapp is te vinden in de App Store en Google Play onder de zoekterm NVvP-app.

Gebruik onderstaande QR-codes om direct naar de app te gaan.

Voorjaarscongres-app 
Persoonlijke inlog op basis van registratieaccount  
Dit doet u met de inloggegevens van uw congres-registratieaccount. Hierdoor heeft u o.a. 
direct toegang tot uw persoonlijke congresprogramma en uw congresevaluatie.  

Congresprogramma via ‘Mijn Congres’ gekoppeld aan inschrijving 
In uw profiel vindt u uw Programma en Favorieten. Als u bent ingelogd, vindt u hier de 
parallelsessies die u in de inschrijfmodule heeft aangevinkt. Het is uiteraard mogelijk om hier 
uw programma nog te wijzigen. 

Congresevaluatie via de app 
Net als vorig jaar kunt u (de sprekers van) de parallelsessies via de app evalueren. Onder de 
button ‘Programma’ in de congres-app vindt u per sessie een evaluatiemogelijkheid. Op deze 
manier kunt u al tijdens de sessie evalueren. Indien uw persoonlijke congresprogramma is in-
gevuld, ontvangt u een pushbericht waarmee we u herinneren aan het evalueren van de sessie 
waar u bent geweest.

Daarnaast zijn de algemene evaluatievragen ook toegankelijk via de congres-app (let op:
hiervoor dient u wel ingelogd te zijn!). U vindt in het menu van de app een button ‘Evaluatie’ (in 
de mobile app onder “meer”) waarmee u bij uw eigen evaluatieformulier terecht komt. 
Dit formulier krijgt u ook via de mail toegestuurd. De antwoorden worden zowel via de app als 
de mail opgeslagen. Indien u bijvoorbeeld al bezig bent geweest met invullen via de app, maar 
halverwege bent gestopt, en via de link in de mail verder gaat, dan gaat de evaluatie verder 
waar hij was gebleven.
 
Geen smartphone of tablet?  
Het programma wordt ook op een aantal plekken in het MECC op schermen getoond.
Alle actuele informatie over het programma en praktische zaken leest u ook op  
https://vjc2022-nvvp.web.indrina.com/programma.

Twitteren over het Voorjaarscongres?
Gebruik #NVvP2022

Welkom bij het NVvP Voorjaarscongres 2020
01 April 2020, 08.45

Android IOS  



14 15
dagprogramma woensdag 11 mei 2022dagprogramma woensdag 11 mei 2022

samenvatting dagprogramma 
woensdag 11 mei 2022

09.30 – 11.00 Parallelsessies

11.00 – 11.30 Pauze

11.30 – 13.00 Plenaire sessie met onder andere:

 •  Opening congres door Birit Broekman  

 •  Voorzitterswissel -  Elnathan Prinsen en Niels Mulder

 •  Andrew Scull, Madness in Civilization: A Cultural History of Insanity

13.00 – 14.00 Lunch

14.00 – 15.30 Parallelsessies

15.30 – 16.00 Pauze

16.00 – 17.30 Plenaire sessie met onder andere:

 •  Pieter Baan Lecture – Lieuwe de Haan, Buitengewoon belangrijk en onthecht   

 •   Piet Eikelenboom, Terug van weg geweest: de rol van pandemieën op de geschiedenis 

van de psychiatrie

 •  NVvP Strategische Visie, Verbinding wetenschap en praktijk door zorgevaluatie  

    en lerende netwerken

17.30 – 19.00 Posterborrel

Dr. Birit Broekman is de voorzitter van de Commissie Wetenschappelijke Activiteiten 
(CWA). Tevens is zij Unitleider ad interim in OLVG en Universitair Hoofd Docent Amster-
damUMC. Zij heeft meerdere onderzoekslijnen op het gebied van ziekenhuispsychiatrie 
en zwangerschapspsychiatrie. Birit heeft zowel de studie Psychologie (RUG) als Genees-
kunde (UvA) afgerond en heeft haar opleiding tot psychiater voltooid in het AMC. Ver-
volgens heeft zij bijna 10 jaar in Singapore gewerkt als psychiater en onderzoeker in het 
National University Hospital, waar zij tevens een eigen onderzoeksgroep heeft geleid. 

Elnathan Prinsen is voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie van 2 
april 2019 tot 11 mei 2022. Hij studeerde geneeskunde en filosofie in Utrecht en werkte 
in Deventer als psychiater bij een crisisdienstteam. Ook was hij manager zorg bij de 
divisie Spoedeisende GGZ van Dimence, waar mensen in psychiatrische crisis klinisch en 
ambulant worden behandeld. Momenteel werkt hij als psychiater in Rijnstate.

Prof. dr. Niels Mulder wordt voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie 
vanaf 11 mei 2022.  Hij is bijzonder hoogleraar Openbare Geestelijke Gezondheidszorg 
bij het Erasmus Medisch Centrum en daar programmaleider bij het Epidemiologisch en 
Sociaal Psychiatrisch Research instituut (ESPRi). Hij is werkzaam bij Antes, onderdeel van 
Parnassia Groep, als psychiater in de acute psychiatrie en als opleider en onderzoeker. 

Prof. dr. Andrew Scull is emeritus hoogleraar sociologie en wetenschapsstudies aan de 
Universiteit van Californië in San Diego. Zijn onderzoek is gericht op de sociale geschie-
denis van de geneeskunde en in het bijzonder de psychiatrie. Hij heeft de Roy Porter-me-
daille voor levenslange bijdragen aan de geschiedenis van de geneeskunde ontvangen.
Hij heeft diverse boeken geschreven waaronder Madhouse: A Tragic Tale of 
Megalomania en Modern Medicine en Madness in Civilization: A Cultural History of 
Insanity. In het voorjaar van 2022 verschijnt zijn nieuwe boek Desperate Remedies.
Lees hier het interview met Andrew Scull.

Prof. dr. Lieuwe de Haan werkt sinds 1993 als psychiater bij de zorglijn vroege psychose 
van de afdeling psychiatrie van het Amsterdam UMC, locatie AMC. In 2011 is hij aan de 
faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam benoemd tot hoogleraar 
Psychotische stoornissen. Hij richt zijn onderzoek op klinisch relevante variatie bij  
patiënten met een recent ontstane psychose.

Prof.dr. Piet Eikelenboom is emeritus hoogleraar Ouderenpsychiatrie Amsterdam UMC/
GGZinGeest en emeritus hoogleraar Neuropsychiatrie Amsterdam UMC. Zijn weten-
schappelijk onderzoek heeft zich de afgelopen jaren vooral gericht op de betrokkenheid 
van neuro-inflammatoire processen bij de pathogenese van de ziekte van Alzheimer en 
delirium. Zijn klinische interesse betreft de psychiatrische symptomatologie van neuro-
psychiatrische aandoeningen.

Pieter Baan Lecture 
Deze lezing wordt eens per twee jaar gehouden door een eminente Nederlandse 
wetenschapper die zich heeft onderscheiden in het onderzoek op het gebied van de 
psychiatrie. De keuze voor de kandidaat wordt gemaakt op basis van wetenschappe-
lijke output, deelname aan het wetenschappelijk of maatschappelijk debat rondom 
(het onderzoek naar) psychiatrische aandoeningen, en zichtbaarheid als boegbeeld 
van de professie. Het is een prijs voor een oeuvre, voor het ‘maken van school’.
In 2020 werd deze prijs gewonnen door Lieuwe de Haan, maar vanwege de coro-
na-beperkingen is deze lezing doorgeschoven naar 2022. 

Lees hier een interview met Lieuwe de Haan over deze prijs uit 2020.

Tijd voor verbinding, verdieping en ontmoeting! Lees hier het hele interview met 
Dr. Birit Broekman over haar rol als CWA-voorzitter en het Voorjaarscongres 2022. 

Lees hier

https://depsychiater.nl/jaargangen/2022/1-feb/psychiaters-wees-op-je-hoede-voor-grote-beloften.html
https://depsychiater.nl/jaargangen/2020/1-feb/zonder-i-shared-decision-making-i-komen-we-er-niet.html
https://depsychiater.nl/jaargangen/2022/1-feb/tijd-voor-verbinding-verdieping-en-ontmoeting.html
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S1  Psychotherapiedosering in depressieve cliënten met  
persoonlijkheidsstoornissen

 Voorzitter: Theo Ingenhoven  

S1.1  Comorbide depressie en persoonlijkheidsstoornis: farmacotherapie meer goed dan kwaad? 

Exploratief onderzoek naar psychofarmacagebruik binnen PSYDOS

 Jantine Versluis  

S1.2 De rol van psychotherapie dosering bij follow-up

 Marit Kool  

S1.3  Impact van persoonlijkheidsproblematiek op kwaliteit van leven bij depressie:  

een vergelijking tussen drie patiëntgroepen

 Lotte Lemmens  

S1.4  Psychotherapie bij depressie met co-morbide persoonlijkheidsstoornissen:  

Hoofduitkomsten uit het PsyDos-onderzoek

 Marit Kool  

S1.5  Psychotherapie bij depressie met co-morbide persoonlijkheidsstoornissen:  

review van de literatuur

 Rien Van

S3  De smartphone als inzichtgevend instrument voor diagnostiek en 
behandeling? In vogelvlucht langs de (on)mogelijkheden

 Voorzitter: Hariëtte Riese

S3.1  De depressie barometer: het voorzien van een depressieve terugval op basis van dagelijkse 

metingen van gevoelens en negatief denken

 Evelien Snippe

S3.2  De toegevoegde waarde van ESM bij de behandeling van depressie vanuit 

patiëntenperspectief

 Jojanneke Bastiaansen

S3.3  Gepersonaliseerde ESM en feedback ter ondersteuning van de psychologische  

 behandeling van depressie. Een gevalsbeschrijving

 Lino von Klipstein

S3.4  Haalbaarheid, bruikbaarheid en klinische waarde van dagelijkse ambulante metingen bij 

ouderen met cognitive beperkingen en depressieve klachten

 Marij Zuidersma

S3.5 Voorspellen “early warning signals” het ontstaan van manische en depressieve episodes?

 Bennard Doornbos

S3.6  Wat tien jaar netwerkstudies ons vertellen over depressie: Een narratieve review

 Fionneke Bos

S2  Psychiatrie & Genetica: van lab tot spreekkamer
 Voorzitter: Janneke Zinkstok

S2.1  Associatie tussen polygene risicoscore voor schizofrenie en respons op  

elektroconvulsietherapie

 Dore Loef

S2.2  De link tussen microglia en het genetisch risico op neuropsychiatrische ziekten

 Lot de Witte

S2.3  Ethische aspecten van voortschrijdende genetische technologie: wat kan de psychiatrie 

leren van de (kinder)oncologie?

 Roel Wouters

S2.4 Farmacogenetica in de psychiatrie

 Roos van Westrhenen

S2.5 Genetisch testen in de psychiatrie: een handreiking voor de praktijk

 Janneke  Zinkstok

S2.6 Relevantie van copynumbervariaties voor mechanismen van psychopathologie

 Therese van Amelsvoort

S4  Up-to-date neurostimulatie: effecten van rTMS, ECT en DBS bij  
verschillende psychiatrische stoornissen

 Voorzitter: Roel Mocking 

S4.1  Diepe hersenstimulatie voor psychiatrische aandoeningen

 Roel Mocking

S4.2  Effecten van rTMS op craving en alcoholgebruik bij patiënten met een stoornis in het  

gebruik van alcohol

 Maarten Belgers

S4.3  Het effect van repetitieve transcraniële magnetische stimulatie (rTMS) op anhedonie  

bij depressie

 Iris Dalhuisen

  

S4.4  rTMS geïnduceerde “Brain-Heart-Coupling”: implicaties voor gepersonaliseerde stimulatie 

target en dosis?

 Eva Dijkstra

S4.5 Snelheid van respons op elektroconvulsieve therapie bij depressie: een chart review

 Karel Scheepstra

S4.6 Vetzuurveranderingen tijdens electroconvulsieve therapie (ECT) bij depressie

 Mike van Verseveld

09.30-11.00

Symposia

09.30-11.00
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woensdag 11 mei 2022

S1 S3

S2

S4

Meer  

Meer  

Meer  

Meer  
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S1  Het belang van subjectiviteit: patiëntervaringen met psychedelica 
voor de behandeling van hardnekkige depressie en PTSS

 Voorzitter: Eric Vermetten  

S5.1  Esketamine ondersteunde psychotherapie bij PTSS. Een ‘Doorbraaktherapie’? 

Stemmingsstoornissen

 Tijmen Bostoen  

S5.2 Klinische ervaring met psilocybine in een multi-centre RCT

 Metten Somers  

S5.3 Orale esketamine brengt herstel voor uitbehandelde depressieve patiënte

 Jeanine Kamphuis  

S5.4  Terugkeer naar de bron: MDMA-ondersteunde psychotherapie bij patiënte met ernstige, 

chronische PTSS

 J Breeksema

S3  Kinderen van ouders met een ernstige psychiatrische aandoening:  
een overzicht van recent onderzoek

 Voorzitter: Manon Hillegers

S9.1  Connect2Grow.  Een zorgnetwerkprogramma rondom het versterken van de  

ouder-kindrelatie bij ouders in kwetsbare omstandigheden vanaf de zwangerschap

 Mijke Lambregtse-van den Berg

S9.2  De ontwikkeling van psychopathologie en van de hersenen in kinderen van ouders  

met schizofrenie of bipolaire stoornis

 Neeltje van Haren

S9.3  Functioneren en kwaliteit van leven in kinderen van ouders met een bipolaire stoornis – een 

systematische review van de literatuur

 Esther Mesman

S9.4  Het effect van lithium gebruik tijdens de zwangerschap op de neuropsychologische 

ontwikkeling van het kind 

 Eline Poels

S9.5 Het Mood and Resilience in Offspring (MARIO) project

 Annabel Vreeker

S9.6 Moeder-kind-hechting bij vrouwen met een bipolaire spectrum stoornis

 Myrthe Boekhorst

S2  Symposium Duurzaamheid & Psychiatrie: van opgedane kennis tot  
nu toe naar de belangrijkste uitdagingen

 Voorzitter: Jurjen Luykx

S6.1 Klimaat en psychiatrie: waar liggen de uitdagingen?

 Jurjen Luykx

S6.2 De GGZ-duurzaamheidspoll

 Welmoed Krudop

S6.3  Medicijnresten in het Milieu

 Caroline Moermond

S6.4  Psychofarmaca in oppervlaktewater

 Jurriaan Strous

S2  Promovendi Senieur
 Voorzitter: Rob Kok

S7.1  Angst bij depressieve ouderen

 Date van der Veen

S7.2  Eenzaamheid en sociale isolatie bij ouderen: gevolgen, kwetsbaarheid en de rol  

van depressie

 Natasja Schutter

S7.3  Lichamelijke activiteit en functioneel herstel bij depressie op latere leeftijd

 Sanne Wassink-Vossen

S7.4  Op weg naar primaire preventie van dementie: het bepalen van je persoonlijk risicoprofiel en 

de vertaalslag naar de samenleving

 Irene Heger

09.30-11.00

Symposia

09.30-11.00

Symposia
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S9S6

S7

S2 Gender, sekse en psychopathologie
 Voorzitter: Rutger Jan van der Gaag

S8.1  Gender en Diagnostiek - autisme als voorbeeld

 Rutger Jan van der Gaag

S8.2  Het vrouwenbrein, in het bijzonder schizofrenie bij vrouwen

 Iris Sommer

S8.3 Gender: diagnose en misdiagnose bij ontwikkelingsstoornissen

 Patricia van Wijngaarden-Cremers

S8.4  Een veilige toegang tot de GGZ bij vrouwen

 Ariëtte van Reekum

S8.5  Gender en stress

 Rutger Jan van der Gaag

O
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S8
Meer  

Meer  

Meer  

Meer  

Meer  
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S5 SAMENGESTELDE CLINICAL CASE 1
  Voorzitter: Simona Karbouniaris

C1.1 Dementie in detentie?!

 Louise Smallenburg & Sabine Roza

C1.2  Ernstige en letale complicaties ten gevolge van clozapine-geïnduceerde gastro-intestinale 

hypomotiliteit bij een patiënt met schizofrenie

 Paul van Haaren

C1.3 Een homozygote mutatie in het HNMT gen als verrassende bevinding

 Willem Verhoeven

C1.4 Autisme en comorbiditeit, een probleem met de omgeving en voor de omgeving

 Marije Swets

S6 SAMENGESTELDE TEAM BASED SCIENCE
 Voorzitters: Birit Broekman en Eline Regeer 

T1.1  Netwerkanalyse van antidepressiva behandeltrajecten

 Rosanne Turner

T1.2  Invoering van IHT in Nederland: het belang van modelgetrouwheid

 Elnathan Prinsen

T1.3 Bijwerkingen van ECT detecteren in klinische teksten

 Kees de Schepper

W1  Cured, the documentary. How mental health was used as a tool  
against LGBT rights

  Workshopleider: Cobie Groenendijk

W2 Psychiatrie in de Media
  Workshopleider: Laura Groenendael, Rinke van der Brink

W3 Rijgeschiktheid in de spreekkamer
  Workshopleiders: Frank van Es, Bettina Jacobsen

W4  Wat bezielt ons? Een zoektocht naar de motivatie en daarmee de 
kwetsbaarheid voor eigen problematiek van psychiaters

  Workshopleiders: Antoinet Oostindiër en Ianthe Leeuw-Tjiong 

W5  Het nut van neurocognitieve screeners voor psychiaters, bij com- 
plexe neuropsychiatrische problematiek in de volwassenenzorg

  Workshopleiders: Mike van Kessel, Joris van der Vlugt

W6  Geaccrediteerde intervisie volgens Balintmethode
  Workshopleiders: Jan van Trier,  Leonie Breteler

 ZonMw: Financiering van onderzoek: van een goed idee 
 naar zorginnovatie 
  (leiders tbd)

09.30-11.00

Clinical Cases

09.30-11.00

Team Based 
Science

09.30-11.00

Workshops
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S4  Innovaties in de zorg voor patienten met een verslaving
 Voorzitter: Arnt Schellekens 

S10.1  Buprenorfine verbetert verslaving en psychiatrische klachten bij pijnpatienten  

met verslaving aan opioide pijnstillers

 Stijn Veldman

S10.2  Effect van timing op resultaten van Approach Bias Modification training bij patienten  

met alcoholverslaving

 Nicolle van Mill

S10.3 Farmacologische innovaties in de behandeling van stoornissen in het gebruik van GHB

 Harmen Beurmanjer

  

S10.4 Verslavingsstoornissen behandelen met virtual reality – Zijn we daar al?

 Simon Langener

S10

Nieuwe sessie: Team Based Science!
In de wetenschap wordt het werken in teams met diverse expertise en verbin-

ding tussen disciplines steeds meer van belang. Hierbij kunnen nieuwe inzichten 

ontstaan als je ook werkt met disciplines buiten de psychiatrie, ook wel transdis-

ciplinair onderzoek genoemd. Om hier meer aandacht voor te vragen organise-

ren we op het Voorjaarscongres in 2022 een symposium “team based science”.

Meer  

Meer  

Meer  

Meer  

Meer  

Meer  

Meer  

Meer  

Meer  

Meer  
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D1  Risicobeleid bij o.a. chronisch suïcidaal gedrag
  Debatleider en panelleden: Remco de Winter, Danielle Steentjes, Maykel Michiels

D2  Diagnose-specifieke of - overstijgende zorg:  
is er een ‘best of both worlds’?

  Debatleider en panelleden: Ralph Kupka, Lieuwe de Haan, Rene Keet, Alan Ralston, 

Janwillem Renes

D3  Eetstoornissen en MBT in de groep; een uitnodiging om mee  
te denken!

  Debatleider en panelleden: Rob van Dijk, Jan van Gerwen

D4  De generieke module Assertieve en Verplichte Zorg
  Debatleider en panelleden: Niels Mulder, Markus van der Burgh, Arnoud Jansen

09.30-11.00

Discussie- 
groepen
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V1 Bestuurssessie Duurzaamheid 
 Houkje Tamsma, Alan Ralston, Cisca Joldersma en Noortje Sax

V2 Afdelingsvergaderingen: Zelfstandig gevestigde psychiaters (ZGP)

09:30-11:00

Vergaderingen

B1

V1

 

S8 Oude Meesters
 Een interview met Max Stek en Adriaan Honig onder leiding van Coen Verbraak

    
S9 De progressie van bipolaire stoornissen in de levensloop
  Voorzitter: Ralph Kupka

S12.1  Is stadiëren van bipolaire stoornissen (al) mogelijk?

 Ralph Kupka  

S12.2  Ouder worden met bipolariteit: aanwijzingen voor neuroprogressie?

 Annemieke Dols

S12.3 Specificiteit van het prodroom van de bipolaire stoornis

 Manon Hillegers

S12.4  Stadiëring bij Nederlandse volwassenen met een bipolaire stoornis 

Afra van der Markt

S10 Leefstijl in de klinische zorg
 Voorzitter: Jeroen Deenik

S13.1  De relatie tussen bewegingsstoornissen en fysieke activiteit bij mensen met een  

diagnose schizofrenie: een actigrafie studie

 Lydia Pieters

S13.2  Ervaren bevorderende en belemmerende factoren voorafgaand aan een  

leefstijlgerichte behandeling voor mensen met een psychiatrische aandoening

 Myrthe van Schothorst

S13.3  Kosteneffectiviteit van een multidisciplinaire behandeling gericht op  

leefstijlverbetering voor mensen met EPA in de kliniek

 Jeroen Deenik

S13.4  Leefstijlgedrag in de klinische praktijk: de samenhang met lichamelijke en  

psychische gezondheid

 Natascha  den Bleijker

S13.5  Stoppen met roken tijdens opname in een psychiatrisch ziekenhuis

 Jentien Vermeulen

14.00-15.30

Symposia

Sinds 2014 organiseren we jaarlijks tijdens het VJC een symposium Oude 
Meesters van 90 minuten. Tijdens deze sessie komen emeritus hoogleraren, 
die hun stempel op het psychiatrie-veld hebben gedrukt, aan het woord. Zo 
zijn o.a. Rutger-Jan van der Gaag, Wim van den Brink, Thea Heeren, Michiel 
Hengeveld, Frits Boer en Theo Doreleijers in de afgelopen jaren geïnter-
viewd door Coen Verbraak. 

Dit jaar zijn onze Oude Meesters emeritus hoogleraren 
Adriaan Honig en Max Stek

S11

S12

S13

Meer  

Meer  

Meer  

Meer  

Meer  

Meer  

Meer  

Meer  

Meer  
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S11  EMDR voor persoonlijkheidsstoornissen, wie durft?!
  Voorzitter: Karin Slotema

S14.1 EMDR bij mensen met een persoonlijkheidsstoornis (zonder PTSS)

 Laurian Hafkemeijer

S14.2 EMDR bij mensen met ernstige PTSS met symptomen van BPS

 Ad de Jongh 

S14.3  EMDR voor PTSS toegevoegd aan het begin van de behandeling voor een borderline  

persoonlijkheidsstoornis

 Bobbie Wilhelmus

S14.4 Prevalentie PTSS bij PS in de klinische praktijk, sprake van onderdiagnostiek?

 Karin Slotema

S12  Monitoring van somatisch risico in de psychiatrie:  
we dweilen de vloer, maar de kraan staat open

 Voorzitter: Daniëlle Cath   

S15.1  Cardiovasculair risicomanagement bij patiënten met depressie in de huisartsenpraktijk: 

anders dan bij patiënten zonder depressie?

 Jolien Panjer 

S15.2  Cardiovasculaire risicoschatting in de psychiatrie en huisartsgeneeskunde:  

wat het oog niet ziet, wat het hart (niet) deert?

 Davy Quadackers

S15.3  Een behandelbeslistool in de psychosezorg (TREAT): Effect van TREAT op klinische  

besluitvorming en richtlijnimplementatie

 Stynke  Castelein

S15.4  Farmacotherapie en lichamelijke klachten in de ambulante psychiatrie:  

onderliggende patronen en samenhang

 Klaas Wardenaar

S15.5 Lithium-monitoring: gaan de apotheken het overnemen of doen wij psychiaters het zelf?

 Jurriaan Brouwer

 
S15.6 Metabool syndroom bij patiënten met bipolaire stoornissen

 M. Chrispijn

S13  Symposium Clozapine: op naar een gepersonaliseerde en  
verbeterde clozapinebehandeling

  Voorzitter: Marte van der Horst 

S16.1  Associatie-analyses tussen CYP1A2, CYP2D6 en CYP2C19 enzymactiviteit en  

clozapinegerelateerde bijwerkingen

 Bas van den Akker

S16.2  Demografische en klinische kenmerken als voorspellers van clozapine respons:  

een systematische review en meta-analyse

 Cynthia Okhuijsen-Pfeifer

S16.3  Effectiviteit van clozapine in bij patiënten die gevoelig zijn voor zowel psychose als  

middelenmisbruik: een ‘echte wereldstudie’

 Jurjen Luykx

S16.4  Genoombrede associatie-analyses van symptoomernst onder clozapinegebruikers  

met een schizofreniespectrumstoornis

 Marte van der Horst

S16.5  Patiënttevredenheid onder clozapinegebruikers en de associatie met symptoomernst  

en bijwerkingen

 Youna Doldersum

S13  Ketaminebehandeling bij hardnekkige depressie
  Voorzitter: Robert Schoevers 

S17.1 Behandeling met intranasale esketamine bij patiënten met een hardnekkige depressie

 Jeanine Kamphuis

S17.2 Behandeling van ECT-resistente depressieve patiënten met intraveneuze esketamine

 Martijn van Noorden

S17.3  Misselijk of mystiek? Patiëntervaringen met orale esketamine in de behandeling van  

hardnekkige depressie

 Joost Breeksema

S17.4  Off label behandeling met orale esketamine bij patiënten met een hardnekkige depressie

 Jolien Veraart

S17.5  Orale esketamine bij patiënten met een therapieresistente depressie -  

een gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde studie

 Sanne Smith-Apeldoorn

S17.6 Toekomstige toepassingen

 Jeanine Kamphuis

14.00-15.30

Symposia

14.00-15.30

Symposia

S15

S14 S16

S17

Meer  

Meer  

Meer  

Meer  
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S3 Rookvrije GGZ
 Voorzitter: Arjen Neven

S19.1  De relatie tussen roken, symptomen en cognitief functioneren bij patiënten met een 

verhoogd risico op een psychose

 Sanne van der Heijden

S19.2 Leidraad rookvrije GGZ in de context van verplichte zorg

 Arjen Neven

S19.3  Leidt een rookverbod tijdens een opname tot stoppen met roken?

 Arjen Neven

S19.4  Rookvrijezorg op de afdeling psychiatrie: overgang in de attitudes, incidenten en 

aanpak 

 Albert Batalla Cases

S2 Sensitief voor antipsychotica
 Voorzitter: Peter van Harten

S18.1  De relatie tussen bewegingsstoornissen en psychopathologie bij patiënten met  

chronische psychotische stoornissen

 Sahar Alozai

S18.2  De relatie tussen dopamine D2 receptor bezetting en bewegingsstoornissen bij  

langdurig opgenomen patiënten met psychotische stoornissen

 Tessa Stout

S18.3  Het effect van afbouw van meerdere antipsychotica naar één antipsychoticum op  

bewegingsstoornissen

 Mushde Shakir

S18.4  Het effect van afbouw van meerdere antipsychotica naar één antipsychoticum op  

terugval en het beloop van psychotische symptomen

 Anne Willems

S18.5  Psychose, dyskinesie en parkinsonisme; een integrale verklaring vanuit de dopamine  

supersensitiviteitstheorie

 Diederik Tenback

S4 SAMENGESTELD SYMPOSIUM: CRISIS
 Voorzitter: Eline Regeer 

S20.1  Slechter af door wachten? De invloed van wachttijd op het beloop en de  

behandeluitkomst van depressiebehandeling in de dagelijkse praktijk

 Dyllis van Dijk

S20.2  Ontwikkeling van self-efficacy bij patiënten met een psychiatrische crisis: een vergelijking 

tussen IHT en andere zorg

 Ansam Barakat

S20.3  Voorspellers van een psychiatrische ziekenhuisopname bij intensive home treatment  

patiënten

 Ansam Barakat

  

S20.4 Differentiatie van suïcidaliteit gedrag. VAMOS-G en pilot valideringsstudie

 Remco de Winter

S20.5  Het behandelbeleid in de greep van chronische suïcidaliteit

 Marthe van de Koppel

 

S20.6 Agressie en LVB. Een en een is....?

 Jeanet Nieuwenhuis

14.00-15.30

Symposia

14.00-15.30

Symposia
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S19

S18 S20

dagprogramma woensdag 11 mei 2022dagprogramma woensdag 11 mei 2022

Meer  

Meer  

Meer  

https://vjc2022-nvvp.web.indrina.com/programma/timeslot/61e0006dd57a6c00100afc46
https://vjc2022-nvvp.web.indrina.com/programma/timeslot/61e0006dd57a6c00100afc48
https://vjc2022-nvvp.web.indrina.com/programma/timeslot/61e0006dd57a6c00100afc49
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D8  WZD ook een zorg voor de GGZ
  Debatleider en panelleden: Audrey van Schaik, Didi Rhebergen, Chris Bavink, Jurriaan Bos,  

Michelle Pool

D9  Herstelondersteuning en evidence based behandelen bij patiënten  
met ernstige psychotische stoornissen: gaat dat samen?

  Debatleider en panelleden: Bert Luteijn, Carola van Alphen, Frits Dorleijn, Koen Grootens,  

Jean-Paul Selten, Mariken de Koning

V3  Matchmaking: Effectiviteit van bestaande herstelondersteunende  
programma’s bij patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening

 Moderator: Bert van Hemert 

 Holland’s got Talent - Pecha Kucha
  Presentaties van jong onderzoekstalent welke een plek in deze sessie hebben gewonnen. 

Namen van alle talenten volgen!

 Afdelingsvergadering Kinder- en Jeugdpsychiatrie (KJP) 

V3 Platformvergadering psychiatrie en verstandelijke beperking
 

V4 Forum Educatorum
 

V5 afdeling Forensische Psychiatrie
 

14.00-15.30

Workshops

14.00-15.30

Discussie- 
groepen
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W8 D7

W9

W12

D8

W10

W13

W11

W14

MM1 

V3

S21

V4

14.00-15.30

Overig

14.00-15.30

Vergaderingen

V5

V6

W15

dagprogramma woensdag 11 mei 2022dagprogramma woensdag 11 mei 2022
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ieW8  Van tuchtklacht naar uitspraak
  Workshopleiders: Anne-Marie van Dam, Erik van Unen

W9  Werk aan uw psychotherapeutische vaardigheden:  
al uw patiënten zullen ervan profiteren!

  Workshopleiders: Roos van Grieken, Maurits Nijs

W10  De netwerkintake
 Workshopleiders: Floortje Scheepers, Karin Hagoort

W12  Chronotherapie in de klinische praktijk als additionele  
behandeling bij affectieve stoornissen

  Workshopleiders: Harm Pieter Spaans, Lisette Rops

W13  Kan eerdere herkenning van het opwindingsdelier arrestatie- 
gerelateerde sterfte voorkomen?

  Workshopleiders: Jeroen Zoeteman, Simon Heuts

W14  Het euthanasieverzoek in de psychiatrie
  Workshopleiders: Radboud Marijnissen, Richard Oude Voshaar

W15  CGT-i in de psychiatrische praktijk
   Workshopleiders: Rixt Riemersma-van der Lek, Inge Ensing

 Chronische suïcidaliteit: van beheersen naar begrijpen
  Workshopleiders: Saskia Knapen, Rozemarijn van Duursen
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D6  De toekomst van de levensloopbenadering bij de behandeling van  
persoonlijkheidsstoornissen

  Debatleider en panelleden: Rien Van, Linda Dil, Arjan Videler, Joost Hutsebaut, Bas van Alphen 

D7 De herziening van de Multidisciplinaire richtlijn Depressie (2022)
  Debatleider en panelleden: Eric Ruhe, Claudi Bockting, Christiaan Vinkers,  

Philip van Eijndhoven, Jan Spijke

14.00-15.30

Discussie- 
groepen

D5

D6

Bent u nog te matchen?
Kennishiaat zoekt onderzoekers
Nieuw dit Voorjaarscongres zijn de zogenaamde Matchmaking sessies om formering en finan-
ciering van onderzoeksconsortia rond de kennishiaten van de eerste (2019) kennisagenda van 
de NVvP te initiëren. Tijdens dit Voorjaarscongres worden 3 matchmakingsessies georga-
niseerd, waarbij we onderzoekers en clinici bij elkaar willen brengen onder professionele 
moderatie om een onderzoeksgroep te vormen, uiteindelijk uitmondend in een onderzoeks-
voorstel met succesvolle subsidieaanvraag. Dit is een unieke kans om samen nuttig zorgeva-
luatieonderzoek uit te voeren.

Voor de matchmaking sessies zullen relevante stakeholders van buiten de NVvP te betrokken 
worden, zoals MIND, NIP en ZonMw. Lees hier meer over zorgevaluatie en deze matchma-
kingsessies in het artikel van de Psychiater en meld u aan voor 1 van deze sessies!

Meer  

Meer  

Meer  

Meer  

Meer  

Meer  

Meer  

Meer  

Meer  

Meer  

Meer  

Meer  

Meer  

Meer  

Meer  

Meer  

Meer  

Meer  

https://depsychiater.nl/jaargangen/2022/1-feb/kennishiaat-zoekt-onderzoekers-bent-u-nog-te-matchen.html
https://vjc2022-nvvp.web.indrina.com/programma/timeslot/61e0006dd57a6c00100afc50
https://vjc2022-nvvp.web.indrina.com/programma/timeslot/61e0006dd57a6c00100afc51
https://vjc2022-nvvp.web.indrina.com/programma/timeslot/61e0006dd57a6c00100afc52
https://vjc2022-nvvp.web.indrina.com/programma/timeslot/61e0006dd57a6c00100afc54
https://vjc2022-nvvp.web.indrina.com/programma/timeslot/61e0006dd57a6c00100afc55
https://vjc2022-nvvp.web.indrina.com/programma/timeslot/61e0006dd57a6c00100afc56
https://vjc2022-nvvp.web.indrina.com/programma/timeslot/61e0006dd57a6c00100afc53
https://vjc2022-nvvp.web.indrina.com/programma/timeslot/61e0006dd57a6c00100afc5b
https://vjc2022-nvvp.web.indrina.com/programma/timeslot/61e0006dd57a6c00100afc5c
https://vjc2022-nvvp.web.indrina.com/programma/timeslot/61e0006dd57a6c00100afc5d
https://vjc2022-nvvp.web.indrina.com/programma/timeslot/61e0006dd57a6c00100afc5e
https://vjc2022-nvvp.web.indrina.com/programma/timeslot/61e0006dd57a6c00100afc5f
https://vjc2022-nvvp.web.indrina.com/programma/timeslot/61e0006dd57a6c00100afc60
https://vjc2022-nvvp.web.indrina.com/programma/timeslot/61e0006dd57a6c00100afc61
https://vjc2022-nvvp.web.indrina.com/programma/timeslot/61e0006dd57a6c00100afc62
https://vjc2022-nvvp.web.indrina.com/programma/timeslot/61e0006dd57a6c00100afc63
https://vjc2022-nvvp.web.indrina.com/programma/timeslot/61e0006dd57a6c00100afc64
https://vjc2022-nvvp.web.indrina.com/programma/timeslot/61e0006dd57a6c00100afc65
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P E T E R  D E  W I T  

SIGMUND 

NVvP JUBILEUMBOEK 

Speciaal ter gelegenheid van het 
150-jarig bestaan van de NVvP

150 jaar  
Geschiedenis van  

de psychiatrie  
in 15 cartoons 

 
 Congrescartoons 

  
En een selectie  

cartoons waarin  
dokter Sigmund  
met de van hem  
bekende inzet en  

enthousiasme  
de psychiatrie  

weer 150 jaar terug  
in de tijd zet.

 
Deze uitgave is  uitsluitend verkrijgbaar  bij de Sigmund-stand  

Tevens zijn daar  ORIGINELEN VAN  DE CARTOONS  uit de bundel te koop

Een feestelijk  
jubileumboek  

met daarin  
opgenomen:

dv NVvP cartoonboek.qxp_adv NVvP cartoonboek  14-02-2022  15:06  Pagina 1
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samenvatting dagprogramma 
donderdag 12 mei 2022

dagprogramma donderdag 12 mei 2022dagprogramma donderdag 12 mei 2022

08.30 – 10.00 Parallelsessies

10.00 – 10.30 Pauze

10.30 – 12.30 Plenaire sessie 1 met onder andere:

 •  Uitreiking Ramaermedaille 

 •  Neil Greenberg,  Stress and resilience in year 2021-2022

 •  Iris Sommer, Schizofrenie als gender-specifieke aandoening

 •  Manon Hillegers, Team based science: Het geheel is meer dan de som der delen

12.30 – 13.30 Lunch

13.30 – 15.00 Parallelsessies

15.00 – 15.30 Pauze

15.30 – 17.15 Plenaire sessie 2 met onder andere:

 •  Nadya van der Sluis, Van kwetsbaarheid naar kracht   

 •   Evangelia Demerouti, Professional well-being and work-life balance 

 •   Interview in College Tour setting met Coen Verbraak en Hanna Verboom

17.30 – 19.00 Posterborrel

Feestavond

20.00 – 20.30 Busvervoer naar feestlocatie

20.30 – 01.00   Jubileumfeest! 

Prof. dr. Neil Greenberg is psychiater, gespecialiseerd in het begrijpen en beheersen van 
psychologisch trauma, beroepsmatige geestelijke gezondheidsproblemen en posttrau-
matische stressstoornis. Greenberg werkt samen met King’s College London en was van 
2014 tot 2017 voorzitter van de UK Psychological Trauma Society. Hij leidt ook het psy-
chologische gezondheidsadviesbureau March on Stress. Tijdens de COVID-pandemie van 
2020 maakte Greenberg deel uit van het NHS England and Improvement Wellbeing Team. 
Hij diende daarnaast 23 jaar in de Britse strijdkrachten.

Prof. dr. Iris Sommer is hoogleraar psychiatrie aan het Universitair Medisch Centrum in 
Groningen en doet onderzoek naar hersenaandoeningen. In 2006 heeft zij de Utrechtse 
stemmenpoli opgericht waar het ontstaan van hallucinaties (zoals het horen van stem-
men) wordt onderzocht.

Prof. dr. Manon Hillegers is kinder-en jeugd psychiater en hoofd van de afdeling kinder- 
en jeugdpsychiatrie/psychologie van het Erasmus MC Sophia. De afdeling heeft een focus 
op het verbinden van klinisch en (hoog risico) populatie onderzoek en staat bekend om de 
epidemiologische expertise.  Hillegers’ klinische expertise betreft kinderen en adolescen-
ten met (bipolaire) stemmingsstoornissen en psychose.

Nadya van der Sluis (35 jaar) is auteur van het boek ‘Van kwetsbaarheid naar kracht’. Ze 
werd in 2009 gediagnosticeerd met een psychische kwetsbaarheid, namelijk een bipolaire 
stoornis type I. 
Ze is nu werkzaam bij de Privacy Office van de IND en een gedreven ervaringsdeskundi-
ge. Haar missie is duidelijk: bedrijven en organisaties bewust maken hoe zij om kunnen 
gaan met werknemers met een psychische kwetsbaarheid op de werkvloer en hoe zij 
een bijdrage kunnen leveren aan meer inclusie, door ook personen met een psychische 
kwetsbaarheid aan te nemen. 

Prof. dr. Evangelia Demerouti is hoogleraar Arbeids- en Organisatiepsychologie en Chief 
Diversity Officer aan de Technische Universiteit Eindhoven, en Distinguished Professor 
aan de Universiteit van Johannesburg. Haar onderzoek richt zich op oorzaken van werk-
prestaties, zoals werkkenmerken ( job design), job crafting, welzijn, en de balans tussen 
werk en privéleven.

Ramaermedaille
De Ramaermedaille wordt eens in de twee jaar (oneven jaren) 
uitgereikt aan de Nederlander (psychiater) die in de voorgaande 
twee jaren de meest verdienstelijke bijdrage heeft geleverd op 
het gebied van de psychiatrische wetenschap en in het bijzonder 
de klinische psychiatrie. Het is gebruikelijk om de medaille uit te 
reiken aan excellente onderzoekers die aan het begin staan van 
hun wetenschappelijke ontwikkeling en dit gebeurt op basis van 
de beoordeling van hun proefschrift.  Aangezien het Voorjaars-
congres afgelopen jaar is uitgesteld, wordt deze eervolle prijs 
uitgereikt in 2022 en de winnaar wordt op het Voorjaarscongres 
bekend gemaakt!

Interview in College Tour setting

Interviewprogramma met  
Coen Verbraak en Hanna Verboom

Coen Verbraak is een Nederlandse  

journalist en programmamaker.

Hanna Verboom is actrice en filmmaker.

Lees hier meer over Hanna Verboom

https://depsychiater.nl/jaargangen/2022/1-feb/de-stoornis-heeft-mij-ook-veel-opgeleverd.html
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Symposia

08.30-10.00
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overzicht parallelsessies
donderdag 12 mei 2022
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 Slaap, stemming en visueel functioneren bij ADHD in de spotlights
 Voorzitter: Dora Wynchank

S23.1 ADHD, slaap, chronotype en gezondheid in een cohort verpleegkundigen

 Marieke Michielsen

S23.2 Chronotherapie bij volwassenen met ADHD: resultaten van het Phase onderzoek

 Emma van Andel

S23.3 Een kijkje in het oog van ADHD

 Farangis Dorani

S23.4  Hormonale veranderingen in stemming en ADHD symptomen bij vrouwen met ADHD

 Sandra Kooij

  SYMPOSIUM KERNHOOGLERAREN  

 Deep Brain Stimulation for Neuropsychiatric Disorders:  
 Enhancing Recovery by Improving Precision
 Voorzitter: Damiaan Denys

S22.1  Deep brain stimulation for refractory obsessive-compulsive disorder: a clinical cohort of 70 

cases with predictors of response

 Roel Mocking

S22.2  Long term outcome of vALIC deep brain stimulation for treatment-refractory obsessive com-

pulsive disorder; effectiveness, tolerability and impact on functioning and wellbeing

 Ilse Graat

S22.3  Personalized prediction of response to deep brain stimulation in obsessive-compulsive 

disorder using structural MRI data

 Luka Liebrand

S22.4  Long-term efficacy and quality of life in patients with treatment-resistant depression  

following deep brain stimulation

 Isidoor Bergfeld

S22.5  Deep brain stimulation in patients with chronic treatment refractory anorexia nervosa: a 

pilot study

 Marloes Oudijn

S22.6  Precise stimulation of the subthalamic nucleus in Parkinson’s disease

 Thomas Zoon

S22

S23
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S21  Nieuwe bevindingen van onderzoek naar psychosen bij  
etnische minderheden

   Voorzitter: Jean-Paul Selten 

S24.1  De rol van sociale cognitie en cognitieve schema’s in de associatie tussen het risico op  

psychose en etnische achtergrond

 Els van der Ven

S24.2 De social defeat-hypothese in relatie tot psychose: een tussentijdse balans

 Jean-Paul Selten

S24.3 Het risico op psychose onder migranten in Nederland naar tijdsduur sinds aankomst

 Fabian Termorshuizen

S24.4 Striatale dopamine: een ontbrekende schakel in de relatie tussen sociale stress en psychose?

 Rik Schalbroeck

S24
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S22  Het Alternatief DSM-5 model voor persoonlijkheidsstoornissen  
anno 2022: ontwikkeling, wetenschappelijke validering en  
klinische bruikbaarheid

 Voorzitter: Theo Ingenhoven

S25.1 Criterium A: Het Niveau van Persoonlijkheidsfunctioneren als dimensionele ernstmaat

 Laura Weekers

S25.2  Klinische bruikbaarheid van het Alternatieve Model voor Persoonlijkheidsstoornissen

 Joost Hutsebaut

S25.3  Persoonlijkheidsstoornissen van DSM-IV naar DSM-5: brutaal en uitdagend

 Joost Hutsebaut

S25.4 Persoonlijkheidstrekken: het B-criterium van het Alternatief DSM-5 Model 

 Han Berghuis

S25

Meer  

Meer  

Meer  

Meer  

https://vjc2022-nvvp.web.indrina.com/programma/timeslot/61e0006dd57a6c00100afc69
https://vjc2022-nvvp.web.indrina.com/programma/timeslot/61e0006dd57a6c00100afc6a
https://vjc2022-nvvp.web.indrina.com/programma/timeslot/61e0006dd57a6c00100afc6b
https://vjc2022-nvvp.web.indrina.com/programma/timeslot/61e0006dd57a6c00100afc6c
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08.30-10.00

Symposia

08.30-10.00

Symposia

S22  Dutch Electroconvulsive therapy Consortium
 Voorzitter: Annemieke Dols

S29.1 De invloed van leeftijd op de effectiviteit van ECT

 Tom Birkenhager

S29.2  ECT gerelateerde cognitieve bijwerkingen: wie is er kwetsbaar?

 Esmee Verwijk

S29.3 Effect van therapieresistentie op ECT response bij depressieve patiënten

 Pieter Vissers

S29.4  Perifeer detecteerbare veranderingen in mRNA en DNA methylatie van BDNF  

en andere neurotrofines bij patiënten behandeld met ECT 

 Geert Schurgers

S29.5  Psychotische depressie reageert beter op ECT, ongeacht de duur van de index episode

 Margot Wagenmakers

S29.6  Upregulatie van neuroplasticiteitsmarker doublecortin in het humane post-mortem  

brein na elektroconvulsietherapie 

 Dore Loef
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 Nederlands onderzoek op het raakvlak van slaap en psychiatrie
 Voorzitter: Hein van Marle

S27.1  Combining Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia with circadian Rhythm Support is 

     essential for long-term prevention of depression 

 Eus van Someren

S27.2 Het verband tussen slecht slapen en agressie

 Maaike van Veen

S27.3 Slaapkwaliteit in het eerste jaar hormoongebruik bij transgender personen

 Margot  Morssinkhof

S27.4 Trauma behandelen tijdens slaap

 Christa van der Heijden

S
te

m
m

in
g

ss
to

o
rn

is
se

n

S21  Nieuwe wegen in de behandeling van angst en depressie.  
Resultaten van Nijca2re

   Voorzitter: Janna Vrijsen 

S28.1  Anhedonia as a Transdiagnostic Symptom across Psychological Disorders:  

     A Network Approach

 Melissa Guineau

S28.2 De effecten van het toevoegen van testosteron aan sociale angst exposure

 Moniek Hutschemaekers

S28.3  De effectiviteit van gedragsactivatie voor ouderen met depressieve klachten in de  

huisartsenpraktijk in vergelijking met gebruikelijke zorg

 Noortje Janssen

S28.4  De effectiviteit van peer support voor individuen met mentale problemen:  

een systematische review en meta-analyse

 Dorien Smit

S28.5 Is negatieve geheugenbias een transdiagnostisch fenomeen?

 Janna Vrijsen

S28.6  Which patients benefit from adding short-term psychodynamic psychotherapy to 

     antidepressants in the treatment of depression?

 Frederik J. Wienicke

S28
S23  Intranasale Esketamine: van de eerste ervaringen als  

compassionate use naar een landelijk samenwerkingverband
  Voorzitter: Danielle Cath 

S26.1  Een landelijk netwerk voor intranasale esketamine (INEsKAD) om real world 

effectiviteitsdata te verzamelen. Hoe nu verder?

 Eric Ruhe

S26.2  Effecten van esketamine neusspray bij een zeer therapie-resistente groep patiënten: 

ervaringen vanuit het Compassionate Use Programma

 Emma Schmidt

S26.3 Esketamine neusspray als modulator van het glutamaterge systeem

 Martijn van Noorden

S26.4  Wat is er nodig om een esketamine neusspray behandelcentrum in te richten

 Jasper Zantvoord
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S26

S27

Meer  

Meer  

Meer  

Meer  

https://vjc2022-nvvp.web.indrina.com/programma/timeslot/61e0006dd57a6c00100afc6d
https://vjc2022-nvvp.web.indrina.com/programma/timeslot/61e0006dd57a6c00100afc6e
https://vjc2022-nvvp.web.indrina.com/programma/timeslot/61e0006dd57a6c00100afc6f
https://vjc2022-nvvp.web.indrina.com/programma/timeslot/61e0006dd57a6c00100afc70
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Samengestelde
Symposia

S21  SAMENGESTELD SYMPOSIUM: Het eigen perspectief
   Voorzitter: Simona Karbouniaris 

S32.1  Zelfregie als sleutel naar een beter leven

 Kirsten Hoeberichts

S32.2  Lichamelijke, psychologische en gedragsfactoren geassocieerd met maag-darm klachten in 

volwassenen met (kenmerken van) autisme

 Eva Warreman

S32.3 Vertrouwen kan je leren

 Diederik de Rooy

S32.4  Herstellen van én in de triade: het bevorderen van de dialoog en samenwerking 

in de langdurige ggz

 Bente Van Woerden

S32.5  Ervaringen in het dagelijks leven van individuen met een eetstoornis:  

een experience sampling studie (ESM)

 Ankie Roedelof

S32.6  Hoe filosofie en antropologie ons kunnen helpen de subjectieve dimensie van  

de psychiatrie in kaart te brengen

 Maarten van Westen

S32
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 Fysieke kwetsbaarheid van depressieve ouderen – nieuwe inzichten
 Voorzitter: Radboud Marijnissen

S31.1  Samenhang tussen depressie en frailty - Cruciaal verschil tussen klinische-relevante  

depressieve symptomen en de depressieve stoornis in engere zin

 Richard Oude Voshaar

S31.2 Subtypering depressie – de rol van frailty en cognitie

 Astrid Lugtenburg

S31.3  Subtypering van de ouderdomsdepressie op basis van immuno-metabool functioneren;  

een twee- jarige beloopsstudie

 Kitty Kokkeler

S31.4 Vitamine D bij depressie - effect op frailty en belang bij depressie

 Karen van den Berg

S31
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W26  Behandelopties bij Niet Aangeboren Hersenletsel
  Workshopleiders: Geke Overvliet, Frank Jonker

W28  Second opinion euthanasie: wat, hoe en waarom?
  Workshopleiders: Kit Vanmechelen, Iet van der Velden

W29   De Suïcidepreventie Toolkit: een lerende tool voor GGZ-profes- 
sionals gebaseerd op actuele wetenschappelijke inzichten

  Workshopleiders: Lizanne Schweren, Remco de Winter

W30 Zedendelinquent
  Workshopleider: Bas Frelier

W31  Consultatie in de kinder- en jeugdpsychiatrie: de leidraad consultatie 
in de KJP in de dagelijkse praktijk 

  Workshopleiders: Mori van den  Bergh, Noor van de Beek

08.30-10.00

Workshops
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W16

W17

W18

W19

W20

S23  Culturele sensitiviteit in de geestelijke gezondheidszorg,  
lessen voor ons uit low income countries

  Voorzitter: R.V. Schwarz 

S30.1  Culturele dissonantie in de huidige GGZ

 Caroline Heuschen

S30.2  Global Mental Health

 Pim Scholte

S30.3 GGZ in een vergeten land

 Amy Besamusca - Ekelschot

S30.4  De lerende praktijk

 Afra van der Markt
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S30
Meer  

Meer  

Meer  

Meer  

Meer  

Meer  

Meer  

Meer  

https://vjc2022-nvvp.web.indrina.com/programma/timeslot/61e0006dd57a6c00100afc71
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08.30-10.00

Vergaderingen

V9 Afdelingsvergadering Geneesheer Directeuren (GD)
   
  

V9 Afdelingsvergadering Psychotherapie
  
  

V9 Afdelingsvergaderingen: verslavingspsychiatrie
 

V8

V9

V7
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C2 Matchmaking: 
  Indicatiestelling en veiligheid van psychofarmaca bij kinderen met een 

ontwikkelingsstoornis
 Moderator: Indira Tendolkar

08.30-10.00

Discussie- 
groepen

08.30-10.00
Overig

MM2

D10

D11

dagprogramma donderdag 12 mei 2022dagprogramma donderdag 12 mei 2022

08.30-10.00

Workshops
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W32 Keuzetools voor Zorgstandaarden: door het bos de (beslis)bomen 
 weer zien
  Workshopleiders: Ralph Kupka, Stynke Castelein

W33 Een loopbaan als psychiater:  
 hoe hou ik het vol / boeiend / bevredigend ?
  Workshopleiders: Pieter-Jan Carpentier, Jos Dirkx 

W34  Omgaan met dilemma’s rondom wilsbekwaamheid bij  
jongeren – de Wilsbekwaamheidswijzer

  Workshopleiders: Irma Hein, Annelou de Vries 

W34  ‘Effectieve intensivering bij hardnekkige depressie: hoe doe je dat?’
  Workshopleiders: Arjan Schröder, Frans Poolen

O
ve

ri
g

O
ve

ri
gW21

W22

W23

W24

foto

C2  Psychiatrisch onderzoek en rapportage in strafzaken,  
knelpunten en voetangels 
Debatleider en panelleden: Robbert Jan Verkes, Sabine Roza, Gerben Meynen,  

Margot Van Berkel

C2  Kennis is macht: De bronnen van (non-)informatie over  
psychofarmaca

 Debatleider en panelleden: Jentien Vermeulen, Christiaan Vinkers, Laura de Wit, 

 Frank Gerritse, Richard Wesseloo

C2  Behandeling met psychedelica komt eraan: is de GGz er klaar voor?
  Debatleider en panelleden: Giorgio Mauro, Robert Schoevers, Jeanine Kamphuis,  

Tijmen Bostoen, Metten Somers, Jolien Veraart

D9

Onderwijslunch  
donderdag 12 mei van 12:30 - 13:30 uur. 
Alle opleiders, tutoren en experts van het landelijk psychiatrieonderwijs zijn van harte welkom om 

onder het genot van een lunch elkaar beter te leren kennen en een update te krijgen van de huidige 

ontwikkelingen hierin.

Aanmelden kan via psychiatrieonderwijs@nvvp.net (maximaal 50 deelnemers).

Meer  

Meer  

Meer  

Meer  

Meer  

Meer  

Meer  

Meer  

Meer  

Meer  

Meer  

mailto:psychiatrieonderwijs@nvvp.net
https://vjc2022-nvvp.web.indrina.com/programma/timeslot/61e0006dd57a6c00100afc7c
https://vjc2022-nvvp.web.indrina.com/programma/timeslot/61e0006dd57a6c00100afc7e
https://vjc2022-nvvp.web.indrina.com/programma/timeslot/61e0006dd57a6c00100afc7f
https://vjc2022-nvvp.web.indrina.com/programma/timeslot/61e0006dd57a6c00100afc84
https://vjc2022-nvvp.web.indrina.com/programma/timeslot/61e0006dd57a6c00100afc85
https://vjc2022-nvvp.web.indrina.com/programma/timeslot/61e0006dd57a6c00100afc86
https://vjc2022-nvvp.web.indrina.com/programma/timeslot/61e0006dd57a6c00100afc87
https://vjc2022-nvvp.web.indrina.com/programma/timeslot/61e0006dd57a6c00100afc88
https://vjc2022-nvvp.web.indrina.com/programma/timeslot/61e0006dd57a6c00100afc8e
https://vjc2022-nvvp.web.indrina.com/programma/timeslot/61e0006dd57a6c00100afc8f
https://vjc2022-nvvp.web.indrina.com/programma/timeslot/61e0006dd57a6c00100afc90
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13.30-15.00

Symposia

S20  Symposium Kernhoogleraar: Bart Rutten   
Southern Pearls: Scientific Highlights of the Department of Psychiatry and Neuropsychology 

at Maastricht University Medical Centre+

S33.1  High risk populations and transitional psychiatry

 Therese van Amelsvoort

S33.2  From genome to exposome to phenome: understanding determinants of the dynamic pre-

sentation of mental health outcomes

 Dr. Sinan Guloksuz

S33.3  Precision Neuromodulation in Psychiatry

 Prof. dr. Alexander Sack

S33.4  Personalized treatment strategies for depression: the potential role of prediction models

 Suzanne van Bronswijk

S33.5  Personalized psychosocial support in early stage dementia

 Prof dr Marjolein de Vugt

S33.6  Risk and prevention of age-related neuropsychiatric disorders

 Dr. Sebastiaan Koehler

 Wat leren we van kwalitatief onderzoek?
 Voorzitter: Roos van Grieken

S34.1  113: Een Bovag op het leven? Denkbeelden van psychiaters over de zero suïcide  

strategie: een interview studie

 Belle van Berkel

S34.2  Depressie Connect, de online community voor mensen met depressie.  

Een kwalitatief evaluatieonderzoek naar online lotgenotencontact

 Dorien Smit

S34.3  Herstel tijdens psychotherapie voor persoonlijkheidsstoornissen zoals ervaren door  

patiënten, naastbetrokkenen en behandelaren: een concept-map studie

 Hannah van den Eshof

S34.4  Hoe ervaren AIOS psychiatrie, uit verschillende categorieën van verschil, de inclusiviteit 

binnen de opleiding tot psychiater?

 Donna Muller

S34.5  Wat vinden naasten van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening belangrijk in 

hun relatie met patiënt en GGZ?

 Thijs Burger

S33

S34

dagprogramma donderdag 12 mei 2022dagprogramma donderdag 12 mei 2022

Meer  

Meer  

https://vjc2022-nvvp.web.indrina.com/programma/timeslot/61e0006dd57a6c00100afc98
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S28  Begrijpen en verminderen van agressie in het Centrum voor  
Transculturele Psychiatrie

 Voorzitter: Diederik Tenback

S38.1  De relatie tussen migratie-achtergrond, social defeat en (in)directe agressie bij klinisch  

psychiatrische patiënten

 Maaike Philippi

S38.2 De relatie tussen uitdrukkingsvermogen en agressie-incidenten

 Ron Haarms

  

S38.3  Het effect van de Crisismonitor op het aantal agressie-incidenten binnen CTP Veldzicht

 Hannah Jongsma

S38.4  SMART-DETECT. Een pilotstudie naar de rol van AI bij het beoordelen van camerabeelden uit 

isoleercellen

 Ron Haarms
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S26  Reproductive Mood Disorders
  Voorzitter: Birit Broekman

S36.1  Depressieve symptomen tijdens anticonceptie-gebruik: zijn depressieve vrouwen  

kwetsbaarder? 
 Margot Morssinkhof

S36.2 POP centra in Nederland: verschillen en overeenkomsten en wat vindt de patiënt ervan?

 Hansje Heller

S36.3  Psychische klachten en Gezinsplanning: een ondergeschoven kindje?

 Noralie Schonewille

S36.4  Slaap en stemming tijdens zwangerschap en postpartum periode bij zwangere vrouwen  

met een bipolaire stoornis

 Anja Stevens

S27 Persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen
 Voorzitter: Richard Oude Voshaar

S37.1  De Invloed van persoonlijkheidsfunctioneren en pathologische trekken op het mentaal  

welbevinden van ouderen met persoonlijkheidsstoornissen

 Rob van den Brink

S37.2  Schematherapie in het verpleeghuis: een case study

 Leon Botter

S37.3  Schematherapie op latere leeftijd, de toegevoegde waarde van psychomotore therapie 

(PMT)

 Renske Bouman

S37.4  Schematherapie verrijkt met psychomotorische therapie voor persoonlijkheidsstoornissen 

bij ouderen; een randomized controlled trial

 Martine Spruit-Veenstra 

S37.5  Toepassingsmogelijkheden van schematherapie; een systematisch literatuuronderzoek

 Silvia van Dijk

13.30-15.00

Symposia

13.30-15.00

Symposia

S38S36

S37
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  LVB en psychiatrie, en vak apart. Diagnostiek en behandeling van  
mensen met een LVB en psychopathologie

 Voorzitter: Melina Kappeyne van de Coppello-Rakic

S35.1 Diagnostiek en behandeling van psychotrauma bij mensen met LVB of zwakbegaafdheid

 Liesbeth Mevissen

S35.2 Naar meer grip op agressie. Behandeling van agressief gedrag bij mensen met een LVB

 Hilde Niehoff

S35.3  Persoonlijkheidsproblematiek bij mensen met een zwakke begaafdheid - lvb:  

onrijp of verstoord?

 Hanneke Janssen

S35.4 Seeking Safety: een geïntegreerde behandeling voor trauma, verslaving en LVB

 Neomi van Duijvenbode

S35.5  Van ‘Pikzwarte gedachten’ naar ‘Vijftig tinten grijs’; over suïcide en suïcidepreventie bij  

mensen met een verstandelijke beperking

 Teunis van den Hazel

S35
Meer  

Meer  

Meer  

Meer  

https://vjc2022-nvvp.web.indrina.com/programma/timeslot/61e0006dd57a6c00100afc9a
https://vjc2022-nvvp.web.indrina.com/programma/timeslot/61e0006dd57a6c00100afc9b
https://vjc2022-nvvp.web.indrina.com/programma/timeslot/61e0006dd57a6c00100afc9c
https://vjc2022-nvvp.web.indrina.com/programma/timeslot/61e0006dd57a6c00100afca3
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13.30-15.00

Workshops

W43  Therapie: daar zit muziek in
  Workshopleiders: Hilmar Backer, Sonja Aalbers

W44  Het is maar Werk: maak je eigen werkplek burn-out proof!
  Workshopleider: Hans Rode

W4  Crisis! Hanteren van crisissituaties bij mensen met persoonlijkheids-
stoornissen

  Workshopleiders: Ellen Willemsen, Marlies Soleman-Bulk

W37  Zorgt goed onderwijs echt voor betere zorg? Kansen voor  
onderwijskundig onderzoek in de psychiatrie opleiding

  Workshopleiders: Peter Deschamps, Marijke Hofstra

W38  Met Words and Pictures in de volwassenenpsychiatrie is er meer 
te voorkomen

  Workshopleiders: Carien de Kloet, Mariëlle Hoekstra

W39 Vroegherkenning bipolaire stoornis en hoogrisico populaties
  Workshopleiders: Manon Hillegers, Eline Regeer 

W41  Farmacotherapie, een psychotherapeutische interventie?  
Een workshop over psychologische factoren rond het voorschrijven  
van medicatie

 Workshopleiders: Harald Helmut Schneider, Frank van Es

W26

W27
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S30  Bipolaire stoornissen – jong over oud
  Voorzitter: Ralph Kupka 

S39.1 De invloed van COVID-19 op stemmingssymptomen bij ouderen met een bipolaire stoornis

 Melis Orhan

S39.2  Electroconvulsieve therapie bij oudere patiënten met een bipolaire stoornis: wat weten we?  

Een systematische review en naturalistische cohort studie

 Blanken Blanken

S39.3  Ouderen met een bipolaire stoornis: verschillen tussen bipolaire stoornis type 1 en type 2

 Alexandra Beunders

S39.4  Stageren van ouderen met een bipolaire stoornis

 Afra van der Markt

13.30-15.00

Symposia

S39
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S27 SAMENGESTELD SYMPOSIUM: INTERNALISERENDE STOORNISSEN
 Voorzitter: Max de Leeuw

S40.1  Een Virtual Reality game in de diagnostiek van de obsessieve-compulsieve stoornis (OCS)

 Martine van Bennekom

S40.2  Correleert het zoekgedrag op Google met het aantal medicatievoorschriften van  

antidepressiva en antipsychotica?

 Paul van Haaren

S40.3  Angst en obsessieve-compulsieve stoornis: wat is de relatie met dwangklachten op de  

lange termijn?

 Judith Rickelt

S40.4  EMDR bij ouderen met PTSS en persoonlijkheidsstoornissen

 Ellen Gielkens 

S40.5  Psychomotore Retardatie en de prognose van antidepressieve behandeling bij patiënten 

met unipolaire Psychotische Depressie

 Joost Janzing 

S40.6  Augmentatie van exposure therapie met cannabidiol bij angststoornissen

 Caroline Kwee

W29

W28

W30

W31

S40

Meer  

Meer  

Meer  

Meer  

Meer  

Meer  

Meer  

Meer  

Meer  

https://vjc2022-nvvp.web.indrina.com/programma/timeslot/61e0006dd57a6c00100afca4
https://vjc2022-nvvp.web.indrina.com/programma/timeslot/61e0006dd57a6c00100afca5
https://vjc2022-nvvp.web.indrina.com/programma/timeslot/61e0006dd57a6c00100afca6
https://vjc2022-nvvp.web.indrina.com/programma/timeslot/61e0006dd57a6c00100afca7
https://vjc2022-nvvp.web.indrina.com/programma/timeslot/61e0006dd57a6c00100afca8
https://vjc2022-nvvp.web.indrina.com/programma/timeslot/61e0006dd57a6c00100afca9
https://vjc2022-nvvp.web.indrina.com/programma/timeslot/61e0006dd57a6c00100afcaf
https://vjc2022-nvvp.web.indrina.com/programma/timeslot/61e0006dd57a6c00100afcb0
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Discussie- 
groepen
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D17 HIC Jeugd: hoe landelijk te komen tot een eenduidig beleid
  Debatleider en panelleden: Pierre Herpers, Anne Pelzer, Irene Weltens

D18 Verplichte zorg in de verslavingszorg
  Debatleider en panelleden: Albert Batalla Cases, Cherryl Zonnenberg, Hein de Haan,  

Carolien Reurich, Coen van Gestel

D19   Hora erat: Wijze lessen uit oude geschriften
   Debatleider en panelleden: Joeri Tijdink, Christiaan Vinkers, Jurjen Luykx

W40 Behandeling van depressie en persoonlijkheidsproblematiek;  
 waar ligt de focus?
  Debatleider en panelleden: Frenk Peeters, Suzanne van Bronswijk, Dyllis van Dijk,  

Marit Kool, Rien Van

D18 Kennisonderwijs op Maat: het nieuwe psychiatrieonderwijs curriculum 
 gelinkt aan De Psychiater
  Debatleider en panelleden: Christine van Boeijen, Patrick Domen, Bert Luteijn,  

Robbert Duvivier, Renske Bolt

D19   Evaluatie en verbetering Wet verplichte ggz
   Debatleider en panelleden: Haukje Tamsma, Jasper Schetters, Maarten van Grevenstein, 

Joris Hendrickx

D19   ECT als interventie bij jeugdigen en adolescenten:  
blik op de toekomst gericht.

   Debatleider en panelleden: Frank Zutt, Anja Lok, Janneke Zinkstok, Marijke  Hofstra,  

Kim van Slobbe-Maije

D15

D17

D18

D13

D12

D14

D16

13.30-15.00

Vergaderingen

V12 Afdelingsvergadering Consultatieve- en Ziekenhuispsychiatrie (CZP)
 V10

B1 Bestuurssessie Persoonlijk profiel en nascholing  
 Marja van ’t Spijker, Cisca JoldersmaB2

D5 Platform Euthanasie en Psychiatrie
V2

Meer  

Meer  

Meer  

Meer  

Meer  

Meer  

Meer  

Meer  

Meer  

Meer  
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Dr. Claire M. Gillan studeerde psychologie en promoveerde in 2012 in Cambridge
op onderzoek naar de rol van gewoontes bij obsessieve-compulsieve stoornissen.
Haar huidige onderzoek combineert neurowetenschappen, datawetenschap en klinische 
praktijk, zie: www.gillanlab.com 
Lees hier het interview met Claire Gillan.

Prof. dr. Martijn van den Heuvel is hoogleraar op het gebied van Computationele 
Neurowetenschappen. Hij is per 1 januari 2020 benoemd tot URC-hoogleraar aan de VU 
(University Research Chair). Hij werkt in het Center for Neurogenomics and Cognitive 
Research (CNCR) van de Bètafaculteit, aan de afdeling kinderpsychiatrie van het 
Amsterdam UMC en is onderdeel van Amsterdam Neuroscience. Zijn achtergrond ligt 
op het gebied van de Kunstmatige Intelligentie (Artificial Intelligence), en met zijn werk 
probeert hij een brug te slaan tussen de psychologie, wiskunde en de biologie.

08.30 – 10.00 Parallelsessies

10.00 – 10.30 Pauze

10.30 – 12.00 Plenaire sessie met onder andere:

 •   PSYience Live – Genetica: nut voor klinische praktijk? 

Met o.a. Bart Rutten en Jurjen Luykx

 •  Andere sprekers volgen

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 14.30 Parallelsessies

14.30 – 15.00 Pauze

15.00 – 17.00 Plenaire sessie met onder andere:

 •  Claire Gillan, A digital revolution  

 •  Martijn van de Heuvel, Connectomics

 •  Toekomstperspectieven van de Nederlandse Universitaire Afdelingen Psychiatrie.

 •   Toekomstige talenten met onder andere, Winnaar posterprijs, winnaar TvP Juryprijs, 

winnaar Holland’s got Talent en presentatie SAP

PSYience Live; Genetica:  
nut voor klinische praktijk?
PSYience Live is een serie wetenschapsshows die eerder live zijn uitgezonden vanuit De Balie 
in Amsterdam en tijdens de NVvP Jubileumdag. Met PSYience Live willen we bijdragen aan 
het verder dichten van de kloof tussen de wetenschap en de praktijk. Tijdens deze online 
uitzendingen, in talkshow-achtige setting, gaan wetenschappers en clinici met elkaar en met de 
kijkers het gesprek aan over de laatste ontwikkelingen rond actuele wetenschappelijke thema’s 
en innovaties. 

PSYience Live is een initiatief van de NVvP, de CWA en de Jonge Psychiater en omvat gevarieerde 
onderwerpen zoals: Het voorspellen van behandeleffecten in de praktijk met neuroimaging 
data, over de wetenschap achter herstel en hoe de geschiedenis van de psychiatrie de toekomst 
voorspelt.

In deze PSYience LIVE uitzending staan we stil bij het nut van genetica voor de klinische praktijk.

In samenwerking met de redactie van het Tijdschrift voor Psychiatrie is het onderwerp Genetica 
gekozen voor deze uitzending tijdens het Voorjaarscongres. 

In deze periode zal ook een themanummer van het Tijdschrift voor Psychiatrie verschijnen.

Naast een wetenschapper gaan een klinisch werkende psychiater en een ervaringsdeskundige
daarover met elkaar in gesprek. Aan tafel schuift onder andere aan Prof.dr. Bart Rutten en is er
weer een column van de Jonge Psychiater. Na een update over de genetica in de psychiatrische
praktijk volgt een tafelgesprek waar Jurjen Luykx als side kick namens de CWA bij deze PSYience
Live uitzending aanschuift. 

Lees hier meer over deze uitzending van PSYience in de Psychiater

Er zijn in Nederland acht universitaire afdelingen Psychiatrie 
die worden geleid door de kern-hoogleraren Psychiatrie. 
Alhoewel elk eigen academische speerpunten heeft, willen 
de kernhoogleraren bijdragen aan een gezamenlijke visie van 
integratie en ontwikkeling van deze drie kerntaken die van 
essentiële waarde is voor het vakgebied van de psychiatrie en 
de impact daarvan op de samenleving.

https://depsychiater.nl/jaargangen/2022/1-feb/online-onderzoeksmethoden-zijn-een-totale-i-gamechanger-i.html
https://depsychiater.nl/jaargangen/2022/1-feb/patienten-nauwkeuriger-behandelen-door-screening-op-genetische-varianten.html


52 53

S
te

m
m

in
g

ss
to

o
rn

is
se

n

S
te

m
m

in
g

ss
to

o
rn

is
se

n

dagprogramma vrijdag 13 mei 2022dagprogramma vrijdag 13 mei 2022

O
ve

ri
g

P
sy

ch
o

ti
sc

h
e 

st
o

o
rn

is
se

n

S33  Innovatieve behandelingen voor mensen met een bipolaire stoornis
  Voorzitter: Ralph Kupka 

S44.1  De samenhang tussen angst, manie, depressie en imagery bij patiënten met en  

bipolaire stoornis

 Karin van den Berg

S44.2  Een Narratief systeemtherapeutische benadering van de Bipolaire Stoornis;  

Kennismaking met de Bipolaire Draak

 Helga Spits

S44.3  Effectiviteit van Imagery enhanced CGT, een case series design  

(clinical trials.gov: NCT01981018)

 Karin van den Berg

S44.4  Lichttherapie bij de bipolaire stoornis; nieuwe protocol en implementatie in de praktijk

 Lisette Rops

S44.5  Nieuwe mogelijkheden voor een lithiummeting op de poli en de huiskamer

 Marius Reijnen

08.30-10.00

Symposia

08.30-10.00

Symposia

overzicht parallelsessies
vrijdag 13 mei 2022

  Toekomstperspectieven vanuit de Nederlandse Universitaire 
Afdelingen Psychiatrie

  Aartjan Beekman, Damiaan Denys, Bert van Hemert, Witte Hoogendijk, Bart Rutten,  

Floortje Scheepers, Robert Schoevers, Indira Tendolkar

 

  
 Leefstijlpsychiatrie
 Voorzitter: Mischa Selis

S42.1  De fitheid en fysieke activiteit van behandelaren in de psychiatrie en hun attitudes en 

verwijsgedrag gerelateerd aan beweeginterventies en somatiek 

 Jeroen Deenik

S42.2  Mindful yoga-interventie voor jonge vrouwen met een depressieve stoornis: resultaten van 

een gerandomiseerde gecontroleerde studie

 Rogier Hoenders

  

S42.3   Mindfulness als leefstijl interventie in de psychiatrie

 Anne Speckens

S42.4   Prevalentie van lichamelijke aandoeningen in de psychiatrie

 Wiepke Cahn

S42.5  Voeding en neutraceuticals

 Roel Mocking  

S32  Een doodswens zonder suïcidaliteit - Maatschappelijk en  
psychiatrisch perspectief

  Voorzitter: Richard Oude Voshaar

S43.1 Beschouwingen op uitzichtloos lijden en medische uitzichtloosheid

 Sisco van Veen

S43.2  Betekenis en impact van euthanasie voor betrokkenen

 Monica Verhofstadt

S43.3  Orgaandonatie na euthanasie op psychiatrische grondslag

 Radboud Marijnissen

S43.4 Psychiatrische aandoeningen als grondslag voor euthanasie: cijfers en adviezen

 Kenneth Chambaere

S43.5 Voltooid leven en levensmoeheid

 Els van Wijngaarden

S34  De rol van trauma bij psychose; mechanisme en behandeling
  Voorzitter: Marco Boks 

S45.1  De relatie tussen genetica, jeugdtrauma en psychose kwetsbaarheid; de genetica op zijn kop

 Marco Boks

S45.2  Narratieve Exposure Therapie bij patiënten met ernstige psychische aandoeningen;  

werkzaamheid en ervaringen

 Maria Mauritz

S45.3  Systematic Identification of the Correlates of Psychosis Expression in the UK Biobank:

     Exposome-Wide Analysis and Mendelian Randomization

 Sinan Guloksuz

S45.4 Traumagerichte psychologische interventies bij psychose

 David van den Berg

S44

S45

S41

S42

S43

Meer  

Meer  

Meer  

Meer  

Meer  

https://vjc2022-nvvp.web.indrina.com/programma/timeslot/61e0006dd57a6c00100afcc8
https://vjc2022-nvvp.web.indrina.com/programma/timeslot/61e0006dd57a6c00100afcce
https://vjc2022-nvvp.web.indrina.com/programma/timeslot/61e0006dd57a6c00100afccf
https://vjc2022-nvvp.web.indrina.com/programma/timeslot/61e0006dd57a6c00100afcd0
https://vjc2022-nvvp.web.indrina.com/programma/timeslot/61e0006dd57a6c00100afcd1
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S33  Mechanismen bij elektroconvulsietherapie (ECT):  
diagnoseoverstijgend, hypothesevrij en hypothese-gedreven,  
én transdisciplinair benaderd

  Voorzitter: Jeroen van Waarde 

S48.1  De cerebrale excitatie-inhibitie balans bij depressieve patiënten en de invloed van  

medicatie en ECT

 Freek ten Doesschate

S48.2  Excitatie/inhibitie ratio in patiënten met een depressieve stoornis gedurende  

elektroconvulsietherapie

 Sven Stuiver

S48.3  Het effect van elektroconvulsietherapie op resting-state netwerken geanalyseerd  

middels longitudinale independent component analysis (L-ICA)

 Joey Verdijk

S48.4 Is ECT een humaan model voor epilepsie?

 Julia Pottkämper

08.30-10.00

Symposia

08.30-10.00

Symposia

  Vijftien jaar team-based science: onderzoek naar mindfulness- 
based interventies bij patiënten met stemmingsstoornissen

 Voorzitter: Marloes Huijbers

S46.1  Afbouwen van antidepressiva ondersteunen met mindfulness: een cluster gerandomiseerde 

trial binnen huisartspraktijken 

 Marloes Huijbers

S46.2  Het samenspel tussen mindfulness en affect tijdens mindfulness-based cognitieve therapie: 

een autoregressief latent traject (ALT) analysee

 Marleen ter Avest

  

S46.3   Effectiviteit van Mindfulness-Based Cognitieve Therapie bij de bipolaire stoornis

 Imke Hanssen

S46.4   Effectiviteit van Mindfulness-Based Cognitieve Therapie voor depressie in klinische  

praktijk: een routine outcome monitoring studie

 Dirk Geurts

S46.5  Mindfulness ter ondersteuning van het afbouwen van antidepressieve medicatie:  

een kosteneffectiviteitsanalyse

 Annelieke van Velthoven

S46.6  Towards a mechanistic understanding of Mindfulness Based Stress Reduction

     Nikos Kogias  

S32  De introductie van de nieuwe wetten en het krachtenveld van de  
hedendaagse Geneesheer directeuren

  Voorzitter: Victor Buwalda

S47.1  Continuïteit van zorg  voor cliënten op het snijvlak van de  forensische psychiatrie,  

de reguliere psychiatrie en verslavingszorg

 Lotte Spikmans

S47.2  De effect van een wetswijziging op de administratielast van de psychiaters in de  

Nederlandse Geestelijke Gezondheidszorg

 Arjen Maris

S47.3  De toepassing van de Wvggz

 Victor Buwalda

S47.4 Wvggz en Wzd: de eerste evaluatieresultaten

 Johan Legemaate

S34  Eenzaamheid en depressies bij ouderen
  Voorzitter: Didi Rhebergen 

S49.1  De impact van de COVID-19 pandemie op het beloop van psychiatrische ziekten en  

eenzaamheid. Bevindingen uit drie cohort-studies

 Almar Kok

S49.2  Eenzaamheid, depressie en hart- en vaatziekten

 Lisa Van Zutphen

S49.3  Het vinden van een balans – veerkracht bij ouderen na depressie op latere leeftijd

 Lieneke Glas

S49.4 Kwetsbaarheid voor eenzaamheid

 Natasja Schutter

S48

S49

S46

S47

Meer  

Meer  

Meer  

Meer  

https://vjc2022-nvvp.web.indrina.com/programma/timeslot/61e0006dd57a6c00100afcd2
https://vjc2022-nvvp.web.indrina.com/programma/timeslot/61e0006dd57a6c00100afcd3
https://vjc2022-nvvp.web.indrina.com/programma/timeslot/61e0006dd57a6c00100afcd8
https://vjc2022-nvvp.web.indrina.com/programma/timeslot/61e0006dd57a6c00100afcd9
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08.30-10.00

Symposia

08.30-10.00

Clinical Cases

  SAMENGESTELD SYMPOSIUM: OUDER & KIND
 Voorzitter: Edwin van Dellen

S50.1  Baas in eigen buik? De Wvggz, zwangerschap en verplichte anticonceptie 

 Anouck Visscher

S50.2  Parental Stress and Quality of Life in Parents of Children in Early Childhood with 

     Autism Spectrum Disorder

 Wietske Ester

  

S50.3 Exposure therapie bij zwangere PTSS patiënten? Een case report

 Fieke Felix

S50.4 Baby-gerelateerde angst na de bevalling: een kwalitatieve studie

 Myrthe Boekhorst

S50.5  Vergelijking van antipsychoticavoorschriften onder Nederlandse jeugd voor en na  

implementatie van de Jeugdwet (2010-2019)

 Youssra Bais

S50.6 In hetzelfde schuitje; Complementaire ouder-kind behandeling

 Corine van Vliet  

 SAMENGESTELDE CLININCAL CASE 2
 Voorzitter: Marieke Van Eijkelen

C2.1  Don’t judge a book by its cover: Diagnostiek van Lewy Body Dementie,  

een gevalsbeschrijving 

 Mike van Kessel

C2.2  ECT op de IC na ernstige bijwerking Clozapine

 Joris van der Vlugt

  

C2.3 Psychose bij patiënt met pseudotumor, uiteindelijk verklaard door 22Q11deletie syndroom

 Joris van der Vlugt

C2.4  What you see is not always what you get. Een gevalsbeschrijving van maligne katatonie bij 

een patiënt met een verstandelijke beperking

 Melisse Bais

C2.5  What you see is not always what you get. Herkennen en behandelen van psychiatrische 

stoornissen bij een verstandelijke beperking

 Melisse Bais

S50

C2

O
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g

O
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g

08.30-10.00

Workshops

W47  Naar een professionele inzet van ervaringsdeskundigheid door  
psychiaters

  Workshopleiders: Menno Oosterhoff, Alie Weerman, Antoinet Oostindier,  

Cecil Prins-Aardema

W48  Resourcegroepen: herstellen doe je samen
 Workshopleiders: Niels Mulder, Cathelijn Tjaden

W49  Waardegedreven zorg: professionals en patiënten in the lead
 Workshopleiders: Karen van den Berg, Annette Hegeman 

W50 SOLK/ALK voor beginners
 Workshopleiders: Sonja Rutten, Guus Eeckhout

W51  Laatste inzichten en handvatten in diagnostiek en behandeling  
van borderline persoonlijkheidsstoornis bij jeugd

  Workshopleiders: Kim van Slobbe, Anne Krabbendam

W51  Wat psychiaters moeten weten over peer review van  
wetenschappelijke artikelen

  Workshopleiders: Rien Van, Livia De Picker

W51  Hoofdzaken: geïntegreerd, interdisciplinair en transdiagnostisch aan 
oplossingen werken voor mensen met hersen- en/of psychische aan-
doeningen

  Workshopleiders: (leiders tbd)

W35

W32

W36

W37

W38

W33

W34

Meer  

Meer  

Meer  

Meer  

Meer  

Meer  

Meer  

Meer  

Meer  

https://vjc2022-nvvp.web.indrina.com/programma/timeslot/61e0006dd57a6c00100afcda
https://vjc2022-nvvp.web.indrina.com/programma/timeslot/61e0006dd57a6c00100afcdb
https://vjc2022-nvvp.web.indrina.com/programma/timeslot/61e0006dd57a6c00100afcdd
https://vjc2022-nvvp.web.indrina.com/programma/timeslot/61e0006dd57a6c00100afcde
https://vjc2022-nvvp.web.indrina.com/programma/timeslot/61e0006dd57a6c00100afcdf
https://vjc2022-nvvp.web.indrina.com/programma/timeslot/61e0006dd57a6c00100afce0
https://vjc2022-nvvp.web.indrina.com/programma/timeslot/61e0006dd57a6c00100afce1
https://vjc2022-nvvp.web.indrina.com/programma/timeslot/61e0006dd57a6c00100afce2
https://vjc2022-nvvp.web.indrina.com/programma/timeslot/61e0006dd57a6c00100afce3


58 59

K
in

d
e

r-
 e

n 
 

Je
u

g
d

- 
p

sy
ch

ia
tr

ie

Tr
an

s-
 

cu
lt

ur
el

e 
p

sy
ch

ia
tr

ie

dagprogramma vrijdag 13 mei 2022

Fo
re

n
si

sc
h

e 
P

sy
ch

ia
tr

ie

dagprogramma vrijdag 13 mei 2022

08.30-10.00

Discussie- 
groepen

d20 Op heterdaad psychiatrisch onderzocht: een werkwijze voor samen- 
 werking tussen acute GGZ en OM op het snijvlak van zorg en straf
  Debatleider en panelleden: Jeroen Zoeteman, Erik Sikkens, Mathilde van Oudenaren

D22 Culturele diversiteit in de GGZ en transculturele consultaties
  Debatleider en panelleden: Heval Ozgen, Hans Rohlof, Alan Ralston, Imma van Galen, 

Forugh Karimi

D23  ‘Je behandelt een persoon, niet een diagnose.’  
Het nut en de noodzaak van classificaties in de KJP

  Debatleider en panelleden: Laura Nooteboom, Robert Vermeiren, Manon Hillegers,  

Arne Popma, Jantine Roeleveld

D19

D20

D21

W55  Afdelingsvergadering Ernstig Psychiatrische Aandoening (EPA)
 

W55  Platformvergadering spoedeisende en sociale psychiatrie

W55  Bestuurssessie Belangenbehartiging NVvP: zijn wij echt geen vakbond?
  Elnathan Prinsen, Ingrid Willems, Natasja van de Weg, Noortje Sax, Joost Kamoschinski

V12

V13

B3

08.30-10.00
Vergaderingen

W55  Platformvergadering LHBT+ en Psychiatrie 

V11

S
te

m
m

in
g

ss
to

o
rn

is
se

n
O

ve
ri

g

S31  Symposium Diversiteit en inclusiviteit
  Voorzitters: Annemiek Dols en Edwin van Dellen

 Symposium Psychiatrische Genetica: van biostatistische modellen  
 tot de klinische praktijk
 Voorzitter: Jurjen Luykx

S52.1  Epigenetische klokken: een instrument voor precisie psychiatrie? 

 Marco Boks

S52.2 Genetische overlap tussen psychiatrische aandoeningen

 Dirk Smit

  

S52.3 Geschiedenis en Toekomst van de Genetica en Psychiatrie

 Abdel Abdellaoui

S52.4   Hoe genetische informatie ons kan helpen bij causale vraagstukken:  

een Mendeliaanse randomisatie studie naar schizofrenie en hart- en vaatziekten

 Jorien Treur

S52.5 Hoe zijn polygenetische risiscoscores gerelateerd aan psychosegevoeligheid?

 Jurjen Luykx

S52.6 Welke cellen spelen een rol bij neurologische en psychiatrische aandoeningen?

 Mitchell Olislagers  

S32  Jong en depressief: rol van neuromodulatie
  Voorzitter: Anja Lok

S53.1 De effectiviteit van rTMS bij therapieresistente depressie bij adolescenten tussen  

 de 18 en 25 jaar: een retrospectief onderzoek

 Sanne Vonk

S53.2  Effectiviteit en verdraagzaamheid van ECT bij depressieve adolescenten en  

jongvolwassenen: een multicenter retrospectief statusonderzoek

 Nout Schukking

S53.3  Effectiviteit van elektroconvulsietherapie (ECT) bij depressieve adolescenten:  

een meta-analyse van de literatuur

 Anja Lok

S55.4  Effectiviteit van repetitieve transcraniële magnetstimulatie bij jongere patiënten met  

een ernstige depressie?

 Indira Tendolkar

S53.5  rTMS over de dorsolaterale prefrontale cortex bij patiënten met depressie en morfodysfore 

stoornis (BDD): een eerste en unieke case series

 Maaike van Paridon

S51

S52

S53

13.00-14.30

Symposia

Diversiteit en inclusiviteit zijn volop in de actualiteit en ook voor de GGZ belangrijke aandachtspunten 
om zorg en onderzoek te verbeteren. Het is niet alleen maar “woke” om hiermee aan de slag te gaan, 
het is noodzaak. Op het Voorjaarscongres 2022 zal er daarom uitgebreid aandacht zijn voor dit thema. 
Lees hier meer
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ieW46 Nieuwe online mogelijkheden als oplossing voor uw dagelijkse  
 klinische problemen. Een discussiegroep van psychiatrienet.nl
  Workshopleider: Wijbrand Hoek

D22

Meer  

Meer  

Meer  

Meer  

Meer  

Meer  

Meer  

Meer  

Meer  

Meer  

Meer  

https://depsychiater.nl/jaargangen/2022/1-feb/ruimte-voor-inclusie-ontstaat-als-ongemak-mag-bestaan.html
https://vjc2022-nvvp.web.indrina.com/programma/timeslot/61e0006dd57a6c00100afce4
https://vjc2022-nvvp.web.indrina.com/programma/timeslot/61e0006dd57a6c00100afce5
https://vjc2022-nvvp.web.indrina.com/programma/timeslot/61e0006dd57a6c00100afce6
https://vjc2022-nvvp.web.indrina.com/programma/timeslot/61e0006dd57a6c00100afcdc
https://vjc2022-nvvp.web.indrina.com/programma/timeslot/61e0006dd57a6c00100afce7
https://vjc2022-nvvp.web.indrina.com/programma/timeslot/61e0006dd57a6c00100afce8
https://vjc2022-nvvp.web.indrina.com/programma/timeslot/61e0006dd57a6c00100afce9
https://vjc2022-nvvp.web.indrina.com/programma/timeslot/61e0006dd57a6c00100afcea
https://vjc2022-nvvp.web.indrina.com/programma/timeslot/61e0006dd57a6c00100afcee
https://vjc2022-nvvp.web.indrina.com/programma/timeslot/61e0006dd57a6c00100afcef
https://vjc2022-nvvp.web.indrina.com/programma/timeslot/61e0006dd57a6c00100afcf0
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S38 ENGELSTALIG SYMPOSIUM   

  Mood disorders as complex dynamic systems: analyses of time  
series of individual symptoms

 Voorzitter: Erik J. Giltay

S56.1  Basal and LPS-stimulated inflammatory markers and the course of individual symptoms  

of depression and anxiety

 Wessel van Eeden

S56.2  Big data networks: Dynamic Time Warping as a statistical tool for network analysis using 

Ecological Momentary Assessment data

 Floor van der Does

S56.3  Dynamic time warp analysis of individual symptom trajectories in depressed patients  

treated with electroconvulsive therapy

 Marijke Booij

S56.4  Dynamic time warp analysis to infer directed dependence of bipolar disorder symptoms 

from short time-series

 Rahele Mesbah

S56.5  Insight into the directed symptom dynamics of depressed inpatients: a dynamic time warp 

analysis of the Beck Depression Inventory-II

 Kaat Hebbrecht

S39 Online Behandelen en de Therapeutische Relatie
 Voorzitter: Dorien Philipszoon

S57.1 Wat zijn relevante werkzame factoren in psychotherapie?

 Rien Van

S57.2 Effect van online behandelen op therapeutische relatie en therapeut

 Dorien Philipszoon

S57.3  De Digitale Dyade: casus over de effecten op de therapeutische relatie bij de overgang  

naar beeldbellen

 Lotje van Leeuwen

S57.4  Zorg-op-afstand in de ggz: de mening van cliënten

 Mariken de Koning

S57.5  Covid-19 en behandelen in de curatieve GGZ: Beeldbellen en face-to-face behandeling  

vergeleken

 Edwin de Beurs

13.00-14.30

Symposia

S56

S57

dagprogramma vrijdag 13 mei 2022dagprogramma vrijdag 13 mei 2022

13.00-14.30

Symposia

S35 Psychiatrie in de laatste levensfase
 Voorzitter: Radboud Marijnissen

S54.1  Crustatieve zorg bij ernstige persisterende psychiatrische aandoeningen

 Ilse Decorte

S54.2  Innovatieve behandelingen in de laatste levensfase

 Joost Breeksema

S54.3 Palliatieve zorg in de psychiatrie

 Heidi de Kam

S54.4 Psychiatrische aandoeningen als determinant van sterfte 

 Richard Oude Voshaar

S54.5 Psychologische behandelingen in de laatste levensfase

 Sanne Kamps

S37  Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van voedings- en eetstoornissen
  Voorzitter: Annemarie van Elburg

S55.1  De behandeling van anorexia nervosa, hoe gaan we verder?

 Elske van den Berg 

S55.2  Een anonieme internet interventie voor eetstoornissen (Featback) en de toegevoegde  

waarde van ondersteuning van ervaringsdeskundigen

 Pieter Rohrbach

S55.3  Gedeelde besluitvorming en autonome motivatie in de behandeling van anorexia nervosa: 

een pilot RCT

 Alberte Jansingh

S55.4  Groepsschematherapie bij eetstoornissen: Resultaten van een pilot studie

 Suzanne Mares

S55.5  Ontwikkelingen in de epidemiologie van eetstoornissen

 Annelies van Eeden

S54

S55

Meer  

Meer  

Meer  

Meer  

https://vjc2022-nvvp.web.indrina.com/programma/timeslot/61e0006dd57a6c00100afcf1
https://vjc2022-nvvp.web.indrina.com/programma/timeslot/61e0006dd57a6c00100afcf2
https://vjc2022-nvvp.web.indrina.com/programma/timeslot/61e0006dd57a6c00100afcf4
https://vjc2022-nvvp.web.indrina.com/programma/timeslot/61e0006dd57a6c00100afcf6
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13.00-14.30

Symposia

13.00-14.30

Symposia

S40  Intensive Home Treatment (IHT) onderzocht!  
Resultaten uit 4 windstreken

  Voorzitter: Oswald Bloemen

S58.1 De DOEL-studie: Bij wie is IHT een goed idee?

 Leon Klunder

S58.2  Evaluatie van Intensive Home Treatment in vergelijking met reguliere crisiszorg: resultaten 

van een geprerandomiseerde multicenter studie

 Ansam Barakat

S58.3  Het effect van Intensive Home Treatment  op opname tijdens ambulante GGZ behandeling

 Roselie van Asperen

S58.4  Intensive Home Treatment als alternatief voor opname: resultaten van de Amsterdamse RCT

 Jurgen Cornelis

S58.5 Invoering van IHT in Nederland: het belang van modelgetrouwheid

 Elnathan Prinsen

S58.6 Verschillen in opnames bij suïcidale patiënten na introductie van IHT

 Remco de Winter

S40 SAMENGESTELD SYMPOSIUM LATE BREAKING
  Voorzitter: TBD

S60.1  Diepe Hersenstimulatie Normaliseert Amygdala-Hyporesponsiviteit in Therapieresistente 

Depressie

 Nora Runia

S60.2  Nieuw Nederlands onderzoek naar Deep Brain Stimulation bij depressie: Voorlopige 

resultaten van antidepressief effect op korte termijn

 Gosse Mol

S60.3  The Normative Modeling Framework for Computational Psychiatry: A Tutorial and Dataset 
Saige Ruhterford

S60.4 Psychiatrie en COVID: eerste bevindingen van het landelijke CoviP-casus register

 Violet van Dee

S60.5  Het verloop van mentale gezondheid van kinderen in de psychiatrie tijdens de COVID-19 

pandemie

 Josjan Zijlmans

S41  Gepersonaliseerd inzetten van antidepressiva in de behandeling  
van depressie

  Moderator: Ralph Kupka

S58 S60

MM3
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S1  Jeugdtrauma als transdiagnostische benadering bij de preventie  
en behandeling van psychiatrische aandoeningen

 Voorzitter: Christiaan Vinkers  

S59.1  Childhood trauma in adult depressive and anxiety disorders: impact on clinical features 

     and explanatory pathways

 Erika Kuzminskaite  

S59.2  REStoring mood after Early life Trauma (RESET): twee RCT’s met nieuwe behandelingen  

voor jeugdtrauma-gerelateerde depressie

 Felix Linsen

S59

Meer  

Meer  

Meer  

https://vjc2022-nvvp.web.indrina.com/programma/timeslot/62179af35eebb60010821448
https://vjc2022-nvvp.web.indrina.com/programma/timeslot/62179af35eebb6001082144f
https://vjc2022-nvvp.web.indrina.com/programma/timeslot/61e0006dd57a6c00100afd2f
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D25  Implementatie van de esketamine neusspray
  Debatleider en panelleden: Rob Kok, Eric Ruhe, Sjaak Verduin, Bart Groenewegen

D26   De verbeterde meldcode KMHG versie 3.0 en het handelen van  
de psychiater m.b.t. communicatie, verslaglegging en veiligheid

  Debatleider en panelleden: Loes Meijer, Frederike Scheper, Alfons Crijnen,  

Cecil Prins-Aardema

D25  Afdelingsvergadering Transculturele Psychiatrie

D26   Afdelingsvergaderingen: Ouderenpsychiatrie

D26   Afdelingsvergaderingen: Subvereniging Arts-assistenten Psychiatrie

V14

V16

V15

D23

D24
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13.00-14.30

Workshops

W63  Administratieve last: een molensteen voor (jonge) psychiaters?
  Workshopleiders: Peter Deschamps, Iane van Rappard

W64  Art 2.3 WFZ: de linking pin tussen straf en zorg of een wolf in  
schaapskleren?

  Workshopleider: Erik Sikkens

W65  Zingeving in de psychiatrie: belangrijk maar nog onduidelijk
  Workshopleider: Rogier Hoenders

W66  SexQ: Leer Seks & Gender te bespreken in de JeugdGGZ
  Workshopleider: Sara Bungener

W67  Help, mijn patiënt heeft gedragsproblemen, en nu? -autisme en 
 een verstandelijke beperking-
  Workshopleiders: Annemiek Landlust, Anja Kattentidt-Mouravieva

W67  Overmatig lachgas gebruik: De klinische praktijk
  Workshopleiders: Marianne Post, Gwen van Rooij

W67  Lichaamsgericht mentaliseren - kennismaking en toepassing
  Workshopleider: Stanneke Lunter

W46  Mindfulness Based Interventies (MBIs) in de praktijk: een  
transdiagnostisch panacee of een stoornis specfieke interventie?

  Workshopleiders: Dirk Geurts, Anne Speckens

W39

W40

W43

W41

W44

W42

W45

W46

Meer  

Meer  

Meer  

Meer  

Meer  

Meer  

Meer  

Meer  

Meer  

Meer  

Meer  

Meer  

Meer  

https://vjc2022-nvvp.web.indrina.com/programma/timeslot/62179af35eebb60010821455
https://vjc2022-nvvp.web.indrina.com/programma/timeslot/62179af35eebb60010821456
https://vjc2022-nvvp.web.indrina.com/programma/timeslot/62179af35eebb60010821457
https://vjc2022-nvvp.web.indrina.com/programma/timeslot/62179af35eebb60010821458
https://vjc2022-nvvp.web.indrina.com/programma/timeslot/62179af35eebb6001082145a
https://vjc2022-nvvp.web.indrina.com/programma/timeslot/62179af35eebb6001082145b
https://vjc2022-nvvp.web.indrina.com/programma/timeslot/62179af35eebb6001082145c
https://vjc2022-nvvp.web.indrina.com/programma/timeslot/62179af35eebb60010821459
https://vjc2022-nvvp.web.indrina.com/programma/timeslot/62179af35eebb6001082145d
https://vjc2022-nvvp.web.indrina.com/programma/timeslot/62179af35eebb6001082145e
https://vjc2022-nvvp.web.indrina.com/programma/timeslot/62179af35eebb6001082145f
https://vjc2022-nvvp.web.indrina.com/programma/timeslot/62179af35eebb60010821460
https://vjc2022-nvvp.web.indrina.com/programma/timeslot/62179af35eebb60010821461
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posters

P01   Zingeving bij persoonlijkheidsstoornissen
 Angelien Steen, Arjan Braam, Han Berghuis

P02   Stress, Eating Behavior and Adverse Health in Parents of a Young Child with  
Autism Spectrum Disorder

 Anna van der Lubbe, Hanna Swaab, Robert Vermeiren, Wietske Ester

P03   Drempels tot vaccinatie bij kortdurend opgenomen patiënten
 Arjen Neven

P04   Interacties tussen de gevolgen van traumatisch hersenletsel:  
een netwerkbenadering

 Boudewijn Bus, Brenda van den Broek, Peggy Spauwen, Rudolf Ponds, Caroline van Heugten

P05   Welke factoren zijn gerelateerd aan de kwaliteit en stabiliteit van partnerrelaties 
na traumatisch hersenletsel? Een systematische literatuurreview

  Brenda van den Broek, Sophie Rijnen, Annemarie Stiekema, Caroline van Heugten,  
Boudewijn Bus

P06   Rivastigmine voor patiënten met cognitieve problemen bij niet-aangeboren  
hersenletsel

 Christina Flies, Mike van Kessel, Benjamin van den Dop, Monique van den Berg

P07   Contextsensitiviteit voor maatschappelijke betrokkenheid en (multidisciplinaire) 
samenwerking; eerste ervaringen maatschappelijke stage CCE

 Didier Rammers, Tim van Vlijmen

P08   Leereffect-strategie bij Performance Validity Tests (PVTs)
 Douwe van der Heide

P09   Treatment of trauma and fear of childbirth in a naturalistic cohort of pregnant 
women - a case series

  Ellen de Jonge, Iris Leppers, Dieuwertje de Waardt, Niels Veth, Mijke Lambregtse-van den Berg

P10   Fifteen years’ experience with methylphenidate for ADHD during pregnancy: 
Effects on birth weight, Apgar score and congenital malformation rates

  Elvera Damer, Mireille Edens, Marc van der Loos, Jochem Esenkbrink, Iris Bunkers,  
Eric van Roon, Peter ter Horst

P11   Cohortstudie Samen beslissen met uitkomstinformatie
 Fabiana Engelsbel, Floor Stuit, Margot Metz

P12  Geschillen over opleidingsbeëindiging.
 Judith Godschalx, Frank Gerritse, Jurjen Luykx

P13   Nadere systemische diagnostiek binnen het gv-FTD fenocopy syndroom.
  G.M. Overvliet, Christiane Möller, Sarah Hage, Welmoed Krudop, Frank Jonker,  

Marie-Paule van Engelen, John Baas, Yolande Pijnenburg

P14   In Holland staat geen huis: een voorbeeld van een reduplicatieve paramnesie
 Imran Beg, Hugo Aben, Joachim Tilanus, Thies van Asseldonk

P15   De fitheid en fysieke activiteit van behandelaren in de psychiatrie en hun  
attitudes en verwijsgedrag gerelateerd aan beweeginterventies en somatiek

 Jeroen Deenik, Lisanne Koomen, Thomas Scheewe, Frank van Deursen, Wiepke Cahn

P16   LEEF! Ambulante leefstijltraining voor patiënten met affectieve stoornissen & 
metabool syndroom ter verbetering van kwaliteit van leven en herstel.

  Jolien Kik, Edith van Liemburg, Nicolette Moes, Huib Burger, Daniëlle Cath

P17   Zorg aan patiënten met een lichte verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid: 
het perspectief van de psychiater

 Joyce Voeten- van de Louw, Arjen Neven, Walter van den Broek, Martin Sielk

P18  Identifying predictors of a favorable outcome for outpatients with a persistent 
depressive disorder treated with CBASP: a retrospective chart review

 Juliana Dean, Marieke Eldering, Robert Schoevers, Catheleine van Driel

P19 Een innovatieve EMDR online applicatie; voor u uitgetest!
 Klara De Cort, Nele Gielen

P20  Internalizing problems in children with Tuberous Sclerosis Complex
 Leontine ten Hoopen, Lotte Feith, Pieter de Nijs

P21  De invloed van een verplichte KJP stage in de algemene opleiding tot psychiater 
op ontwikkeling en gezinsgebonden competenties bij psychiaters

 Lisa Mourik, Marieke van der Schaaf, Peter Deschamps, Marijke Hofstra, Marieke Schuppert

P22  Relax-XL! Zelfmanagement van stress en slaap met eHealth applicaties bij  
burn-out, angst-, stemmings- en psychotische stoornissen: studieprotocol RCT

 Lisanne Robbemond

P23  The RECONNECT Study
 M. Cronquist Christensen, S. Schmidt, I. Grande

P24   Kwalitatief onderzoek: Samen Beslissen met uitkomstinformatie
 Margot Metz, Marjolein van Dijk, Monique van Bueren

P25   Psychiatric risk factors for chronic high-dose opioid use: a register-based cohort 
study

 Mariëlle van der Hoorn, Arno Kalkman, Yvette Weesie, Femke Atsma, Arnt Schellekens

De postersessies vinden plaats tijdens de borrel aan het 

eind van de dag. Alle posters worden gedurende het hele 

congres, zowel in fysieke als in digitale vorm, getoond in 

de Expo Foyer.  De beste poster wordt plenair gepresen-

teerd op de vrijdag.
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P26   Ervaren bevorderende en belemmerende factoren voorafgaand aan een leefstijl-
gerichte behandeling voor mensen met een psychiatrische aandoening

  Myrthe van Schothorst, Natascha den Bleijker, Nanne de Vries, Peter van Harten, Jeroen Deenik

P27  Leefstijlgedrag in de klinische praktijk: de samenhang met lichamelijke en  
psychische gezondheid

 Natascha den Bleijker, Myrthe van Schothorst, Ingrid Hendriksen, Wiepke Cahn, Jeroen Deenik

P28  Tricyclische antidepressiva als behandeling van unipolaire depressie: de huidige 
praktijk in Nederland

 Niels Vos

P29   Zelfbeschadigend gedrag bij patiënten op een gesloten psychiatrische afdeling
 Nienke Kool, Anneke Jaspers

P30   PIT-studie: onderzoek naar het Protocol Imaginair uitvoeren van zelfbeschadigend 
gedrag.

  Nienke Kool, Mariska van Kampen, Mathijs Deen

P31   I have a wound and they’re still adding more pain on me: gevolgen van  
vreemdelingendetentie voor de psychische gezondheid van vluchtelingen

 Ragna Boerma, Imma van Galen-Oosterkamp, Geert Smid

P32   Aripiprazol in kinderen met een autismespectrumstoornis: analyse van  
farmacokinetiek en –dynamiek op weg naar precisiegeneeskunde

  Rebecca Hermans, Sanne Kloosterboer, Sebastiaan Sassen, Catrien Reichart, Mirjam Kouijzer, 
Matthias de Kroon, Emma van Daalen, Rob Rieken, Gwen Dieleman, Kazem Nasserinejad,  
Manon Hillegers, Brenda de Winter, Birgit Koch, Bram Dierckx

P33  Pilotstudie naar een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI-GGZ) voor  
stemmings- en/of angststoornissen

 Rogier Hoenders

P34   Talking about sex & gender in youth psychiatry: Mixed methods perspectives 
from youth and professionals

  Sara Bungener, Annelou de Vries, Thomas Steensma, Arne Popma, Anouk Verveen, Laura Post, 
Anja de Kruif

P35   Biomarkers als middelspecifieke tricyclische antidepressiva behandelingsrespons 
voorspellers: een systematische review

 Sophie ter Hark

P36  De wet verplichte GGZ: verwachtingen en eerste observaties
 Stephan Gemsa, Eric Noorthoorn, Giel Hutschemaekers

P37   De wet verplichte GGZ: verwachtingen en effecten uit de literatuur
 Stephan Gemsa, Eric Noorthoorn, Giel Hutschemaekers

P38   The use of experiential knowledge by psychiatrists.
 Marjolein Boomsma, Alie Weerman, Simona Karbouniaris, Jim van Os

P39  Insulten uitgelokt door elektroconvulsietherapie als humaan epilepsie model:  
Een vergelijkende case-control studie

 Julia Pottkämper

P40   Effecten van multivitaminen, mineralen en n-3 vetzuren op agressie onder  
langdurig opgenomen psychiatrische patiënten

 Nienke de Bles, Nathaly Rius-Ottenheim, Albert van Hemert, Erik Giltay

P41   De invloed van frailty op medicatietrouw van oudere psychiatrische patiënten
 Tuan Phan, Rob Kok

P42  De invloed van persoonlijkheidskenmerken op het beloop van frailty
  Elsbeth-Nynke Bos, Jamila Douairi, Rob Kok, Isis Koolhoven, Nathaly Rius Ottenheim,  

Didi Rhebergen, Richard Oude Voshaar

P43   Multimodal lifestyle intervention for children with psychiatric disorders on  
Movements, Nutrition, Screen time and Sleep.

 Jet Muskens

P44  Trauma is van alle tijden – de helende werking van klassieke literatuur
 Ninah Tiemersma

P45 Severity of COVID-19 after psychiatric disease
 Sabine van Halderen, Annika Huisman, Arnt Schellekens, Floris van de Laar, Daphne Everaerd

P46   Een rondvraag in het veld: wat kunnen wij leren over de groep eetstoornis  
patiënten die dwang(sonde)voeding krijgt?

 Miranda Fredriks, Johanna Salih, Kyra van der Hoeven-Jongen

P47  Mortaliteitsverschil tussen psychiatrische verpleeghuispatiënten en algemene 
verpleeghuispatiënten na besmetting met COVID-19

  Sabine Straathof, Janette van Wulfften Palthe, Fenne Wouters, Karlijn Joling, Rob Kok,  
CoViP consortium

P48   Perspectieven op gebruik van biomarkers voor diagnostiek en behandeling in  
de psychiatrie

 Flora Gossink, Lotte Krabbenborg

P49   Frequentie van, en 10-jarige trends in, gebruik van psychotrope comedicatie  
bij oudere patiënten met een bipolaire stoornis die lithium gebruiken.

 Jay Tilborg, Olaf Paans, Rob Kok
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exposanten en sponsorsymposia

Akwa GGZ
Arkin
BKV
Boom Psychiatrie
CCE
ChipSoft
Daleco Pharma
Dimence Groep
Emergis 
Expertisecentrum Euthanasie
Fivoor
Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen
GGz Breburg
GGZ Drenthe
GGZ Friesland
GGZ Noord-Holland-Noord
GGZ Rivierduinen
Het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie 
en Psychologie
Interim GGZ - online freelance platform

Leyden Delta
Medice BV
MIND
Mondriaan
Parnassia Groep
Prelum GGZ | Geneeskundeboek
Pro Persona 
Qbtech
Stichting Geestelijk Gezondheidszorg Oost Brabant
Stichting Tactus Verslavingszorg
Stichting Topklinische GGz
Verslavingszorg Noord Nederland
Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheid

Ook tijdens het Voorjaarscongres 2022 is er in de Zuidhal van het MECC weer een expositie waar u als bezoeker 
in gesprek kunt met o.a. ggz-instellingen, kenniscentra, detacheringsbureaus, uitgeverijen en farmaceuten. 

Satellietsymposia georganiseerd door:
Janssen Janssen-Cilag B.V.
Lundbeck B.V.
Recordati

Klik op de foto en neem alvast een virtueel kijkje in het vernieuwde MECC:

colofon
Deze uitgave van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie is een bijlage bij Tijdschrift  
De Psychiater 1 2022.

Lay-out en opmaak
Treffend en Co, Veenendaal

Privacy Policy voor data processing van Conference Compass:  
https://www.iubenda.com/privacy-policy/51127541 

Overname van tekst of foto’s uit deze uitgave of gedeelten daarvan is niet toegestaan zonder 
voorafgaande toestemming van de uitgever.

Afbeeldingen zijn o.a. afkomstig van de NVvP tijdlijn ter ere van het 150-jarig jubileum van de 
NVvP en het MECC Maastricht

https://www.mecc.nl/pano/



