Voor wie?
Deze nascholing is bedoeld voor ziekenhuispsychiaters en -psychologen, medisch
psychologen en degenen die in opleiding zijn of studeren voor deze disciplines.
Andere geïnteresseerde professionals zijn ook van harte welkom.

2 e JAARSYMPOSIUM

PSYCHIATRIE
IN HET
ZIEKENHUIS

Accreditatie
Voor dit symposium wordt accreditatie aangevraagd voor
• Psychiaters bij de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP);
• Klinisch (neuro)psychologen bij het Accreditatiebureau FGzPt;
• Eerstelijnspsychologen bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).
Datum en locatie
De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 19 november 2019 in De Nieuwe Liefde te
Amsterdam.
Kosten
Het inschrijfgeld bedraagt € 295,-.
Bij inschrijving en betaling vóór 16 september betaalt u € 270,-.
A(N)IOSsen, PIOG’s en voltijdstudenten betalen € 175,- (met een verklaring van de
opleider). De kosten zijn inclusief symposiummaterialen, koffie/thee en lunch.

SOMATISCH-PSYCHIATRISCHE
COMORBIDITEIT ANNO 2019

Early bird: voor de eerste 10 personen die zich inschrijven èn betalen geldt een
				
tarief van slechts € 195,-.

Inschrijving
U kunt zich inschrijven via www.lemion.nl/ziekenhuis.
Direct na verwerking van uw inschrijving ontvangt u een bevestiging van deelname.
Annulering
Na inschrijving kunt u uw deelname eventueel annuleren. Hieraan kunnen kosten
zijn verbonden. Zie voor de annuleringsvoorwaarden www.lemion.nl/voorwaarden.
Uiteraard kunt u zich te allen tijde laten vervangen door een collega.
Inlichtingen
Lemion bv
MediArena 13
1114 BC Amsterdam
020 261 41 80
projectteam@lemion.nl
www.lemion.nl

Dagvoorzitter:
Dr. Annette Hegeman
Lemion ondersteunt

Schrijf in via www.lemion.nl/ziekenhuis

®

dinsdag 19 november 2019
09.30 - 17.00 uur
De Nieuwe Liefde, Amsterdam

www.lemion.nl/ziekenhuis

®

PROGRAMMA

PSYCHIATRIE IN HET ZIEKENHUIS

08.30 uur Ontvangst en registratie
				
09.30 uur Opening door de dagvoorzitter
Dr. Annette Hegeman, psychiater, Sint Antonius Ziekenhuis te Utrecht.		
				
09.45 uur Interne geneeskunde
Hansje Heller, ziekenhuispsychiater, Amsterdam UMC (locatie VUmc).
Dr. Abel Thijs, internist, Amsterdam UMC (locatie VUmc).
10.45 uur Pauze
11.15 uur Cardiologie
				
Dr. Roos van Westrhenen, psychiater, klinisch farmacoloog, Parnassia
te Amsterdam en afdeling psychiatrie en neuropsychologie, Maastricht University.
Dr. Hubert Vliegen, cardioloog, LUMC te Leiden.
12.15 uur Caput selectum: Bewerkstellingen van samenwerking
				
Dr. Carla Hagestein-de Bruijn, psychiater, Antes te Rotterdam en directeur zorg,
Parnassia Groep Academie te Den Haag.
12.45 uur Lunch
				
13.45 uur Caput selectum: Zwakbegaafdheid
Dr. Joris van der Vlugt, psychiater, Antes te Rotterdam.
14.15 uur Endocrinologie
				
Dr. Cornelie Andela, klinisch neuropsycholoog/onderzoeker, endocrinologie,
LUMC te Leiden.
Dr. Annenienke van de Ven, internist-endocrinoloog, RadboudUMC te Nijmegen.
15.15 uur Pauze
				
15.45 uur Gynaecologie
Dr. Birit Broekman, psychiater, OLVG en Amsterdam UMC (locatie VUmc).
Dr. Mariëlle van Pampus, gynaecoloog, OLVG (locatie Oost) te Amsterdam.
				
16.45 uur Naar een gemeenschappelijke taal
Dr. Annette Hegeman
17.00 uur Einde symposium

Voor patiënten met (complexe) somatisch-psychiatrische
comorbiditeit is goede zorg onontbeerlijk. Zij hebben
gemiddeld een meer dan 20 jaar kortere levensduur! Door de
wederzijdse negatieve beïnvloeding van somatische en psychiatrische
aandoeningen is geïntegreerde zorg noodzakelijk. In dat zorgproces ontmoeten deze kwetsbare patiënten veel hulpverleners waarbij het in de
keten door spraakverwarring én het ontbreken van kennis over elkaars
domein met regelmaat mis of ineffectief verloopt.
Het is dan ook essentieel om kennis te nemen van de laatste stand van
zaken binnen de verschillende somatisch medisch specialismen. Aandacht
voor elkaars vakken resulteert in een meer ‘gemeenschappelijke taal’
waardoor de verschillende invloeden van onderliggende somatische en
psychische processen van een ernstige aandoening in de praktijk eerder
wordt ontdekt. Met uiteraard positieve consequenties voor de kwaliteit
en de uitkomst van de behandeling.
Tegen de achtergrond van alle actuele ontwikkelingen in zowel de
somatiek als psychiatrie komt tijdens dit symposium onder voorzitterschap van Annette Hegeman een scala aan deskundigen aan het woord.
De inhoudelijke thema’s worden ondersteund door korte interactieve
casuïstiek. Tijdens dit intensieve symposium staat steeds de relevantie
voor de dagelijkse praktijk voorop.
Wij hopen u op dinsdag 19 november in De Nieuwe Liefde te Amsterdam
te mogen begroeten.

Schrijf in via www.lemion.nl/ziekenhuis

