Donderdag 29 en vrijdag 30 oktober 2020
Congrescentrum ReeHorst, Ede

Neurologie en psychiatrie
bij de oudere mens 2020
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Op het grensvlak van neurologie en psychiatrie
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“De complexe ‘therapie-resistente’ patiënt;
wanneer de standaardbehandeling niet meer voldoende is”

Dit jaar begint de bijeenkomst al op donderdagmiddag, met een masterclass ‘Neurologisch
onderzoek: tools, trucs and tips’. Hierin richten we ons op de basisprincipes van het neurologisch
onderzoek met speciale aandacht voor stoornissen van de cognitie, oogbewegingen en het
bewegen. Dit in combinatie met aansprekende casuïstiek. Gezien de opzet is het aantal plaatsen
voor deze masterclass beperkt.
Op vrijdag staan complexe neuro-psychiatrische beelden centraal, vooral gericht op de
geavanceerde behandeling wanneer de standaardbehandeling niet meer voldoende is. Hierbij
valt te denken aan OCD, depressie, complexe multi-morbiditeit bij ouderen en katatonie. Ook
is er aandacht voor de rol van de ‘gut-brain’-connectie binnen de complexiteit van depressie,
schizofrenie en Parkinson. Traditioneel is tijd ingeruimd voor boeiende casuïstiek, waarvoor u
wordt uitgenodigd geschikte casus te presenteren.
Kortom, een nascholing waarvan we hopen dat u daarbij wilt zijn
en zien u dan ook graag op 29 en/of 30 oktober.

Prof.dr. Teus van Laar, neuroloog/farmacoloog,
UMC Groningen
Prof.dr. Iris Sommer, hoogleraar psychiatrie,
UMC Groningen

Programma
Donderdag 29 oktober
Masterclass Neurologisch onderzoek: tools, trucs en tips
Docenten: prof.dr. Teus van Laar en prof.dr. Berry Kremer
Na het volgen van deze masterclass bent u in staat goed basaal neurologisch onderzoek uit
te voeren en kunt u een aantal klassieke beelden goed herkennen. Registratie en ontvangst
vanaf 15.00 uur, aanvang 15.30 uur, afsluiting rond 20.30 uur. (max. 30 deelnemers per sessie)
Vrijdag 30 oktober
Voorzitters: prof.dr. Teus van Laar en prof.dr. Iris Sommer
08.45 uur

Registratie en ontvangst met koffie

09.15 uur

Opening door voorzitters

09.20 uur

Behandeling van OCD met accumbens stimulatie
• Prof.dr. Damiaan Denys, hoogleraar psychiatrie
Katatonie: symptomatologie en behandeling
• Prof.dr. Jan Dirk Blom, psychiater

10.00 uur
10.40 uur

Pauze

11.10 uur
11.50 uur

Zorg voor kwetsbare ouderen
• Prof.dr. Barbara van Munster, internist-ouderengeneeskunde
Casuïstiek

12.30 uur

Lunch

13.30 uur

Farmacogenetica in de Psychiatrie
• Dr. Roos van Westrhenen, psychiater en klinisch farmacoloog
Depressie
Ketamine bij depressie: indicatie, klinische effecten en bijwerkingen
• Prof.dr. Robert Schoevers, hoogleraar psychiatrie
De effecten van ECT op het brein
• Dr. Jasper Nuninga Msc

14.00 uur

15.00 uur

Pauze

15.30 uur

Voeding en microbioom
Psychiatrische ziekten en voeding: achtergronden en praktijk
• Prof.dr. Iris Sommer, hoogleraar psychiatrie
No guts no Parkinson
• Prof. Teus van Laar, neuroloog en klinisch farmacoloog

16.30 uur

Afsluiting

Inschrijven
SCEM verwerkt haar inschrijvingen geautomatiseerd. Het online inschrijfformulier vindt u op de
subpagina van deze bijeenkomst in de Agenda
op www.scem.nl. Hier vindt u tevens de inschrijfvoorwaarden.

Doelgroep
(Ouderen)psychiaters, specialisten
ouderengeneeskunde, geriaters,
neurologen en zij die hiervoor
in opleiding zijn. Ook andere
belangstellenden zijn van harte welkom

Het inschrijfgeld bedraagt:
€ 149 voor 29 oktober (incl. buffet)
€ 295 voor 30 oktober
€ 400 voor 29 (incl. buffet) en 30 oktober

Accreditatie
Aangevraagd bij ABC1 (Verenso),
NVKG en NVvP. Neurologen ontvangen
accreditatie via de 25%-regeling

Bij inschrijven binnen 3 weken vóór de bijeenkomst
wordt het inschrijfgeld met € 30 verhoogd.

Datum en locatie
Donderdag 29 oktober 2020
Vrijdag 30 oktober 2020
Congrescentrum ReeHorst
Bennekomseweg 24, 6727 LM Ede
(betaald parkeren)

Voorzitters en sprekers
Prof.dr. Jan Dirk Blom • psychiater, Parnassia Groep,
Den Haag; Universiteit Leiden; Rijksuniversiteit
Groningen
Prof.dr. Damiaan Denys • hoogleraar psychiatrie/
filosoof, Amsterdam UMC, locatie AMC
Prof.dr. Berry Kremer • neuroloog, UMC Groningen

Tijdens de nascholing houdt SCEM
zich aan 1,5 meter afstand door middel
van aanpassingen in zaalopstelling,
registratie, pauzemomenten, eventuele
stands e.d. Hierdoor kan de noodzakelijke
anderhalve meter afstand ook tijdens de
nascholing worden aangehouden

Prof.dr. Teus van Laar (voorzitter) • neuroloog/
farmacoloog, UMC Groningen
Prof.dr. Barbara van Munster • internistouderengeneeskunde, UMC Groningen

Prof.dr. Robert Schoevers • hoogleraar psychiatrie,
UMC Groningen
Prof.dr. Iris Sommer (voorzitter) • hoogleraar
psychiatrie, UMC Groningen
Dr. Roos van Westrhenen • psychiater/klinisch
farmacoloog, Parnassia Groep

Informatie
SCEM
Postbus 21, 4196 ZG Tricht
telefoon 0345 - 57 66 42
e-mail scem@scem.nl
twitter @scem
Voor meer bijeenkomsten: www.scem.nl
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Dr. Jasper Nuninga Msc • PhD kandidaat
Neurowetenschappen, UMC Utrecht; UMC Groningen

