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BESTE COLLEGA,
Aan het brede aanbod van nascholingen voor psychiaters voegen wij er nog één toe. Waarom?
Omdat wij, de redactieleden van De Jonge Psychiater, iets missen in het huidige aanbod.
Namelijk een brede nascholing die een diagnose-overstijgend overzicht biedt van recent verkregen
inzichten in de psychiatrie, aangevuld met een blik in de nabije toekomst wat betreft nieuwe vormen
van diagnostiek en behandeling.
We bespreken bijvoorbeeld op EEG gebaseerde responspredictie bij depressie. Is het tijd voor
gepersonaliseerde of gestratificeerde psychiatrie? Maar ook: welke nieuwe antipsychotica komen er aan?
Hoe ziet de toekomst van de traumabehandeling eruit? Welke nieuwe technieken zijn er de komende jaren
te verwachten in de psychiatrie? En nog veel meer (zie programma).
Tijdens de voordrachten belichten zowel jonge psychiaters in opleiding als meer ervaren, bekende
onderzoekers/psychiaters een bepaald onderwerp. Kortom, een evenwicht tussen ervaring en
aanstormend talent binnen het vakgebied. Zo zal Elnathan Prinsen, voorzitter van de NVvP, ingaan op
de toekomst van de context in de psychiatrische behandelsetting en Wim Veling zal vertellen over gebruik
van Virtual Reality in de psychiatrie. Ervaar ook zelf het gebruik van een Virtual Reality bril. Christiaan Vinkers
verzorgt een presentatie over de toekomst van traumabehandeling. Daarnaast is de nascholing natuurlijk
geen eenrichtingsverkeer: er is volop ruimte voor interactie tijdens de quizzen, pitches en workshops.
Tenslotte bieden we meer dan educatie: de nascholing is ook een uitgelezen moment voor het leggen van
nieuwe contacten en het uitbreiden van je professionele netwerk.
We hopen je te mogen begroeten op 10 december in Amsterdam.
Namens de organisatie,
Jurjen Luykx, vice-voorzitter stichting De Jonge Psychiater

PROGRAMMA
12.30 - 13.15 uur

Aankomst, registratie, inlooplunch

13.15 - 13.30 uur	Welkom, opening en terugblik op dit uitzonderlijke jaar: welke door COVID-19
noodgedwongen innovaties in de psychiatrie zullen blijvend zijn?
Jurjen Luykx, psychiater UMC Utrecht en opleider GGNet

13.30 - 14.00 uur	De Toekomst van de context in de psychiatrische behandelsetting
Elnathan Prinsen, voorzitter NVvP, Psychiater in Deventer en Manager Zorg Dimence

14.00 - 14.25 uur Op EEG gebaseerde responspredictie bij depressie:
Tijd voor gepersonaliseerde of gestratificeerde psychiatrie?
 artijn Arns, research director, onderzoeksinstituut Brainclinics, Nijmegen & onderzoeker,
M
afdeling experimentele psychologie, Universiteit Utrecht

DJP’s got talent part 1
14.25 - 14.45 uur De toekomst van diepe hersenstimulatie in de psychiatrie
Roel Mocking, psychiater (in opleiding) en Postdoctoraal onderzoeker, Amsterdam UMC locatie AMC

14.45 - 15.05 uur Psychiatrische behandeling via de darm-brein-as
Benno Haarman, psychiater, UMC Groningen

15.05 - 15.20 uur	De nieuwste antipsychotica en welke komen eraan? (incl. quiz: wat weet je hier al van?)
Frank Gerritse, psychiater (in opleiding), UMC Utrecht

15.20 - 15.30 uur korte pauze / wisseling van zaal
15.30 - 16.15 uur Keuze uit twee workshops
1. Hypnotherapie en katalepsie-inductie bij conversiestoornis
		
Lineke Tak, psychiater, Dimence, Deventer
		 Else Ludden, Zorggroep Solis, Deventer

2. De WVGGZ als panacee: de maatschappij vraagt, wij draaien?
Praktische tips in het juist toepassen van de wet
Anouck Visscher, psychiater en geneesheer-directeur, Altrecht, Utrecht
		
16.15 - 16.40 uur

pauze

16.40 - 17.05 uur Toekomst van traumabehandeling: waar gaan we heen?
Christiaan Vinkers, psychiater, Amsterdam UMC locatie VUmc

17.05 - 17.25 uur

Avatars nemen het over - Virtual Reality in de psychiatrie
Wim Veling, Psychiater, UMC Groningen

17.25 - 17.45 uur Standing and interacting: pitches door veelbelovende promovendi in de psychiatrie
DJP’s got talent part 2
17.45 - 18.00 uur Roken en psychiatrie: wat klopt en wat zal werken?
Jentien Vermeulen, post-doc en psychiater in opleiding, Amsterdam UMC

18.00 - 18.25 uur Hoe maken we onderzoek in de psychiatrie betrouwbaarder?
Joeri Tijdink, psychiater, Amsterdam UMC, locatie VU

18.25 - 19.15 uur

Borrel en napraten

ALGEMENE INFORMATIE
WAAR EN WANNEER

Donderdag 10 december 2020 in het Postillion Hotel Amsterdam

VOOR WIE

Psychiaters (in opleiding), medische staf GGZ instellingen en klinisch psychologen

ACCREDITATIE

Accreditatie wordt aangevraagd voor 4 uur bij de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en bij het
Verpleegkundig Specialisten Register.

CURSUSPRIJS
t/m 31 augustus vanaf 1 september
Voor psychiaters, Medische staf GGZ instellingen en klinisch psychologen €275
€295
Voor psychiaters in opleiding
€125
€150
INSCHRIJVEN

Aanmelden kan via onze website www.marktwo.nl

ANNULEREN

Tot twee weken voor het Symposium kun je uitsluitend per email annuleren. Wij brengen dan €50,annuleringskosten in rekening. Daarna ben je het volledige cursusbedrag verschuldigd. Je kan dan
nog wel een collega in jouw plaats laten deelnemen. Neem daarvoor contact op met ons secretariaat
via info@marktwo.nl

MEER WETEN?

Willem Korteling, cursusmanager
Tel. 033 4345730 | E-mail info@marktwo.nl
Website: www.marktwo.nl
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