Programma De Davos Sessies 2014
Het programma is helemaal rond!
We hebben hele aantrekkelijke sprekers
bereid gevonden een bijdrage te leveren
aan dit congres voor medische psychologie, in februari 2014 in Davos.
Zowel voor de psychologen die zich bezig
houden met kinder-jeugdzorg als voor de
psychologen die zich bezig houden met
volwassenen, is er een gevarieerd programma. Hieronder nogmaals het programma,
maar nu helemaal compleet ingevuld:
De Aftrap:
Het congres begint om 14.30 uur met de
Aftrap.
Deze sessie zal gedeeltelijk plenair en
verder in workshops worden gehouden.
Onderwerpen als financiering, EPD en
beroepscode, zullen aan bod komen.
Alles onder leiding van drs. Gerdien
Schuitemaker, drs. Frans Hoogwegt en
drs. Steven Fischer

Plenaire sessies:
A) Onderpresteren en overrapporteren in de psychodiagnostiek
het komt vaker voor dan we denken!
Prof. dr. Rudolf Ponds, Afdelingshoofd en
hoogleraar Medische Psychologie, Senior
klinisch neuropsycholoog
B) Opgroeien met psychopathologie,
uitkomsten in de volwassenheid
Prof.dr. Hanna Swaab, Decaan faculteit
sociale wetenschappen, hoogleraar neuropedagogiek en ontwikkelingsstoornissen,
directeur Ambulatorium UL, hoofdopleider
klinische neuropsychologie en klinische
psychologie K&J
C) Psychologische behandeling bij
diabetes
Prof.dr. Frank Snoek , Hoogleraar,
afdelingshoofd Medische Psychologie
D) Difficult to treat asthma
Drs. Aad Bron, Longarts en
Drs. Joan Winkelhof, GZ psycholoog
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We hopen dat je enthousiast bent
geworden nu je dit mooie programma
hebt gezien.
Wil je meer informatie over de inhoud
van de verschillende workshops kijk
dan op de website; www.davosschool.nl.
Hier vind je ook de tijden waarop er per
dag les gegeven zal worden.
Aanmelden voor de cursus kan nog
steeds. Er is nog ruim plek voor
kinder jeugd psychologen, maar ook voor
de volwassenen psycholoog is er nog
ruimte om deel te nemen.
Vul je gegevens in op
http://mp.davosschool.nl/site/
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Voor de groep Kinder-Jeugd psychologen:

Voor de Psychologen volwassenzorg

1) Pubers en diabetes: Wat kunnen we er
wel mee?
Dr. Nienke Maas ,
Klinisch psycholoog

1) Psychologische behandelingen van het
Prikkelbare Darm Syndroom, in het
bijzonder behandeling met hypnose
Drs. Carla Flik,
Klinisch psycholoog/psychotherapeut

2) Sociale leerbaarheid bij kinderen,
bezien van uit de neuropsychologie
Prof.dr. Hanna Swaab,
Decaan faculteit sociale wetenschappen,
hoogleraar neuro pedagogiek en ontwikke
lingsstoornissen, directeur Ambulatorium UL,
hoofdopleider klinische neuropsychologie en
klinische psychologie K&J
3) Psychoseksuele ontwikkeling en
opvoeding bij kinderen en jongeren
met een chronische ziekte of
lichamelijke aandoening.
Drs. Maaike van Kuyk,
Klinisch psycholoog
4) Op Koers – een cursus programma
voor kinderen en jongeren die op
groeien met een chronische ziekte
Dr. Linde Scholten,
Gezondheidszorgpsycholoog
5) Workshop Infant Mental Health in het
ziekenhuis
Dr. Monica Uniken Venema,
Klinisch psycholoog
6) Verdieping in de praktijk
(workshop/intervisie)
Drs Renate Nicolaas,
(klinisch psycholoog/kinder- en
jeugdpsycholoog NIP)

2) Vroegdiagnostiek bij dementie;
houdt cognitief onderzoek stand?
Drs. Breg je Appels,
Klinisch neuropsycholoog
3) Specifieke cognitieve gedragstherapeutische (CGT) interventies bij
patiënten met inflammatoire darm
ziektes (IBD).
Drs. Floor Bennebroek Evertsz,
Klinisch psycholoog / psychotherapeut
4) Onderpresteren en overrapporteren
vastgesteld – maar hoe nu verder?
Prof. dr. Rudolf Ponds,
Afdelingshoofd en hoogleraar Medische
Psychologie, Senior klinisch neuropsycholoog.
5) Diagnostiek en tailoring van
interventies
Prof.dr. Frank Snoek ,
Hoogleraar, afdelingshoofd Medische
Psychologie
6) Verdieping in de praktijk
(workshop/intervisie)
Drs. Antoinette Busch,
Klinisch psycholoog/ psychotherapeut

Graag tot ziens in Davos!
Antoinette Busch, Krista van Eekeren, Evanne Spanhoff, Renate Nicolaas en Steven Fischer
namens de voorbereidingsgroep van de LVMP en Margreet van Roest namens DavosSchool

