Goede psychosezorg:
implementeren is het
nieuwe innoveren
Wanneer?
Donderdag 10 oktober 2019
Locatie: CORPUS
Willem Einthovenstraat 1 ,
2342 BH Oegstgeest
https://corpusexperience.nl/
Voor wie
Alle behandelaren en
geïnteresseerden van de
Parnassia Groep en andere
instellingen zijn van harte
welkom.
Deelname kosten en Aanmelden
Kosten voor dit congres bedragen
€ 75 voor niet PG collega’s;
facturatie geschiedt achteraf.
Vooraf inschrijven is noodzakelijk en
kan alleen digitaal via het leerportaal.

We weten meer over psychosen en over wat goede
psychosezorg is dan ooit tevoren. We hebben prachtige
zorgstandaarden en generieke modules waarin staat
hoe we in de verschillende fasen van psychosen zouden
moeten handelen. Anderzijds zien we in de praktijk dat
maar weinig mensen met een psychose zorg conform
die zorgstandaarden krijgen. Hoe is dat toch mogelijk?
Hoe kunnen we daar verandering in brengen? En wat
kun je daar zelf in betekenen? Acht psychose experts
presenteren hun visie op goede psychose zorg en we
bekijken samen hoe we tot duurzame verandering
kunnen komen.

Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd bij FGzPt, VGcT, NVvP,
VVGN, RSV en de V&VN.

Organisatie en informatie
Congresbureau Parnassia Groep Academie
T 088 25 77 189
E congresbureau@parnassiagroep.nl

 Klik hier om je in te schrijven! Vooraf inschrijven is noodzakelijk!

Het programma zal er als volgt uit zien:
Dagvoorzitter: Drs. Berber van der Vleugel, GZ-psycholoog, GGZ Noord-Holland Noord
09:50 – 10.20

Inloop, inschrijving, koffie

10.20 – 10.30

Welkom en intro door dagvoorzitter

10.30 – 10.45
		

Treffers en blunders in mijn psychosezorg
Gijs Nooitgedagt, ervaringsdeskundige, Dijk en Duin, Parnassia Groep

10.45 – 11.10
Hoop: visie op procesgerichte zorg in de wijk
		Geestelijke gezondheid als een uitdaging voor de publieke gezondheid;
		
variatie tussen mensen normaliseren, zonder te de-professionaliseren.
		
Prof. dr. Philippe Delespaul, Hoogleraar Zorginnovaties in de GGZ, Universiteit Maastricht
11.10 – 11.35
‘Is vroeg, vroeg genoeg? Of is het al te laat?’
		Kun je spreken van vroeg interventie als we pas in actie komen als mensen
		
al vast zijn gelopen?
		
Dr. Lucia Valmaggia, klinisch psycholoog, King’s College Londen
11.35 – 12.00
CGT, hoe staat het ermee?
		Wie wint de aandacht van de professional: de goeroe of de wetenschapper?
		
Notabene: deze spreker heeft major disclaimers!
		
Dr. Tonnie Staring, klinisch psycholoog, Altrecht
12.00 – 13.00

Lunch

13.00 – 13.15
		

“Wat familieleden nodig hebben en graag willen, en heel soms krijgen”
Drs. Bas van Raaij, psycholoog en opleider eigen trainingsbureau, Bureau de Mat

13.15 – 13.40
Herstellen van je eerste psychose met zo min mogelijk medicatie
		Scheren we alle schapen over dezelfde kam, of kijken we per persoon wat er nodig is?
		
Dr. Lex Wunderink, psychiater, GGZ Friesland
13.40 – 14.05
Vooruit kijken met trauma bij psychose
		Is de psycholoog een gedegen historicus of een pragmatisch chirurg?
		
Een pleidooi voor een focus op in standhoudende factoren.
		
Dr. David van den Berg, klinisch psycholoog, specialismeleider psychose Parnassia Groep
14.05 – 14.30
Virtual Reality, nu echt?!
		Avatars nemen het over, en dat is maar goed ook.
		
Prof. dr. Wim Veling, psychiater, UMCG
14.30 – 14.50
Implementeren is het nieuwe innoveren
		Wat doe jij?
		
Gesprek met de zaal geleid door dagvoorzitter, Berber van der Vleugel en
		
specialismeleider psychose, David van den Berg
14.50 – 14.55

Slotwoord dagvoorzitter, einde van het congres

 Klik hier om je in te schrijven! Vooraf inschrijven is noodzakelijk!

