
De Davos 
Sessies

Congres Medische Psychologie 

Out of the box!
31 januari - 3 februari 2018  / Davos Zwitserland

Algemene informatie:

U reist op eigen gelegenheid naar Davos. Tips voor reizen vindt

u op de website. Houdt u er rekening mee dat u qua reistijd

alleen op tijd aanwezig kunt zijn als u één van de eerste vluchten

vanuit Nederland neemt (7.00 en 9.30 uur) of  ‘s nachts al gaat 

rijden met eigen auto.

U kunt natuurlijk ook een dag eerder naar Davos komen, maar 

dan moet u zelf (op eigen kosten) een extra nacht bijboeken in 

het hotel (of elders). Hotelovernachtingen zijn gereserveerd 

van woensdag 31 januari tot zaterdag 3 februari 2018.

 

Inschrijving en kosten:

U kunt zich inschrijven via de website www.davossessies.nl, 

of via de LVMP website. Na aanmelden ontvangt u direct een 

factuur.  De betaling van het cursusgeld, € 895,-  voor LVMP 

leden en € 1.015,- voor niet leden* , dient vooraf te worden voldaan 

op rekeningnummer NL56 KNAB 0731 9705 00  t.n.v. Margreet 

van Roest organiseert en regelt o.v.v. het factuurnummer. 

Deelname geschiedt op volgorde van betaling. Het aantal deel-

nemers is aan een maximum gebonden. 

De kosten zijn inclusief cursus en verblijf : hotelovernachtingen, 

ontbijt en diner. Kosten voor drankjes aan de bar en huur van 

wintersportartikelen zijn voor eigen rekening. 

U ontvangt bij aanvang van het congres in Davos een uitgebreid 

symposiumboek.

U kunt uw inschrijving uitsluitend schriftelijk annuleren. 

Bij annulering van deelname wordt  restitutie van inschrijf-

geld als volgt toegepast:

• Binnen 30 dagen voor aanvang: 50 %

• Binnen 14 dagen voor aanvang:  75 %

• Binnen 7 dagen voor aanvang:  100 %

Accreditatie: is aangevraagd bij FGzPt  en NIP (K&J)/NVO (OG)

voor minimaal 12 punten

Verzekering: Het afsluiten van een reis- en annuleringsverze-

kering is aan te raden.

* Nog geen LVMP lid? U kunt direct lid worden (aanmelden via web-
site LVMP), waarna u kunt deelnemen voor de ledenprijs.

Congres Medische Psychologie / LVMP

Data en Locatie:
Data: van woensdag 31 januari t/m 
zaterdag 3 februari 2018

Plaats:   Sunstar Alpine Hotels Davos              
                  Parkstrasse 1 
                  7270 Davos Platz 
                   Zwitserland

Kosten: € 895,- voor leden LVMP.
                  € 1.015,- voor niet leden*.

Meer informatie?
www.davossessies.nl

Organisatie: 
Margreet van Roest, organiseert 
en regelt

Algemene  informatie:
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Gegroet collega’s,

Terwijl velen van jullie zich na een welverdiende vakantie weer voegen in het werkritme, 

zijn de voorbereidingen voor het alweer 5e LVMP congres reeds in volle gang. 

Jij als professional in de Medische Psychologie nodigen wij graag uit om deelnemer te 

zijn van het eerste lustrum congres van ‘De Davos Sessies’.

Lag bij de vorige editie de focus vooral op hoe jij als psycholoog in het werkveld je steentje 

kunt bijdragen aan je eigen vak; deze editie gaat nog een stap verder in het opdoen van 

vakkennis en wat jij kunt bijdragen om de Medische Psychologie te blijven positioneren 

en verankeren in de wervelende dynamiek van het ziekenhuis met al zijn uitdagingen. 

Kortom het bundelen van krachten; uniformiseren van werkwijzen; over de rand van de 

eigen afdeling durven kijken; gebruik maken van al de kennis binnen de LVMP en hierdoor 

van elkaar leren, is aanleiding geweest voor de titel van het congres: 

‘Out of the box’
De mooie bergachtige omgeving van Davos op 1600 meter hoogte in Zwitserland zal 

zonder het te weten haar bijdrage leveren om jouw ‘out of the box’ denken te stimuleren!

Naast inhoud van het programma is het elkaar als collega’s ‘op de berg’ ontmoeten een 

uitgelezen kans.

In deze uitnodiging lees je wat de onderwerpen zijn en welke sprekers zich ten volle 

zullen inzetten om jou een gevarieerd en interessant programma aan te bieden. 

Als commissie zijn wij trots op hun grote enthousiasme! 

Spreekt het programma je aan? 

Schrijf je dan snel in, er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Heel graag tot ziens in de sneeuw in Davos!

De congres commissie LVMP:

Gerda de Boer

Antoinette Busch

Krista van Eekeren

Evanne Spanhoff

UITNODIGING
Onderwerpen en sprekers

“Expectations matter:  Hoe we het placebo effecten 
optimaal kunnen inzetten in de klinische praktijk” 

Andrea Evers, hoogleraar gezondheidspsychologie / klinisch 
psycholoog BIG Universiteit Leiden

Toolkit voor de opleiding van (medische) professionals

Marike Lub-Moss,  klinisch psycholoog / psychotherapeut 
Haaglanden Medisch Centrum, Den Haag
Geke Blok, manager leerhuis / hoofd medische opleidingen 
en wetenschap, Reinier de Graaf ziekenhuis, Delft 
 
Depressie en angst in de medisch psychologische prak-
tijk: een farmacopsychologisch perspectief 

Marieke Fonk, klinisch psycholoog  Diakonessenhuis, Utrecht  
Huib van Dis, gastdocent medische psychologie & psychofar-
macologie Universiteit van Amsterdam 
 
Positionering, relatieonderhoud en organisatorische 
aspecten binnen de medisch-psychologische werksetting 

Danny Tak, klinisch psycholoog / psychotherapeut 
Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, Tilburg 
Angélique Schiffer, klinisch psycholoog / psychotherapeut 
Catharina Ziekenhuis, Eindhoven

Tinnitus 
Marian Rikkert, gezondheidszorgpsycholoog
Ziekenhuis Rivierenland, Tiel
Nynke Rauwerda, klinisch psycholoog
Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede

Angst na hersenletsel 

Eric van Balen, medisch leider, klinisch psycholoog en 
klinisch neuropsycholoog 
VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg, Venlo

De impact van niertransplantatie en nierdonatie op het 
psychosociaal welzijn van ontvangers en donoren 

Nienke Maas-van Schaaijk, klinisch psycholoog
Radboudumc Amalia kinderziekenhuis, Nijmegen 
Lieke Wirken, onderzoeker
Universiteit Leiden, afdeling Gezondheids, Medische en Neuro-
psychologie

Seksuologie, What Else! 

Gidia Jacobs, gezondheidszorgpsycholoog 
Proctoskliniek, Bilthoven en CenSeRe, Voorschoten 
Els Driessen, klinisch psycholoog / psychotherapeut 
Albert Schweitzer Ziekenhuis, Dordrecht

“Zegt ú het maar…! ”  Emotie, cognitie en impact-messages 
van patiënt en arts bij ‘gedeelde’ besluitvorming. 

Chiquit van Linden van den Heuvell, klinisch psycholoog
MKA-chirurgie UMCG, Groningen
Grieteke Pool, universitair docent/klinisch psycholoog/psycho-
therapeut Gezondheidswetenschappen, Health Psychology, 
RUG / UMCG, Groningen

Woensdag 31 januari

Aankomst, inchecken in hotel 

15.00 uur:     Ontvangst in de hal van 

                       het  hotel

15.30 uur:     Welkomstwoord en start  

                        programma met openings-    

                       en plenaire sessie

19.00 uur:     Diner

Donderdag 1 en vrijdag 2 februari

08.15 - 09.45 uur:     workshoprondes

10.15  - 11.45   uur:     workshoprondes 

11.45  - 16.00 uur:     vrije tijd 

16.15  - 17.45   uur:     workshoprondes

17.55 - 19.25  uur:     workshoprondes 

            19.30 uur:     diner

 

Zaterdag 3 februari

08.30 - 09.45 uur:    plenaire sessie 

                                     “e-health in de medisch       

                                      psychologische praktijk:        

                                      wie wordt er beter van?”                 

                                      Andrea Evers

 10.15 - 11.00 uur:    vervolg plenaire                   

                                     afsluiting, met 
                                      Take Home Messages

              11.00 uur:     uitchecken uit hotel,    

                                       terugreis naar Nederland 

                                     
op eigen gelegenheid

Programma

organiseren begint met een              
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