Dit congres heeft in het verleden plaats gevonden. Kijk op onze nascholingen pagina voor ons huidig aanbod van
congressen, cursussen en opleidingen.

AD(H)D bij volwassenen 2018
Probleemherkenning en behandeling

Dinsdag 20 november 2018

Programma
9.00
Ontvangst met koﬃe, thee en uitreiking congresmap
9.30
Opening door de dagvoorzitter
Aliëtte Jonkers, medisch journalist
In gesprek over AD(H)D met een ervaringsdeskundige
10.00
AD(H)D bij volwassenen - waar hebben we het over?
Ron Heinrich, vrijgevestigd gz-psycholoog en behandelaar bij Inter-Psy/Psygro
Hoe herkent u AD(H)D bij volwassenen in relatie tot de DSM?
Hoe brengt u belemmeringen en lijdensdruk in beeld?
Wat kunt u met de positieve kwaliteit van een AD(H)D-er?
Hoe leert u een patiënt schakelen in de aandacht?
11.00
Koﬃe- en theepauze
11.15
Diﬀerentiaal-diagnostiek en comorbiditeit - eenvoudig en toch complex?!
Dominique Walschaerts, klinisch psycholoog polikliniek ADHD volwassenen UPC KU Leuven &
docent toegepaste psychologie aan de Thomas more Hogeschool
Wat is het belang van diﬀerentiaal diagnostiek?
Comorbiditeit - welke diagnoses gaan vaak samen met AD(H)D?
Hoe signaleert u comorbiditeit bij volwassenen met AD(H)D?

12.15
AD(H)D en slaapproblemen - twee zijden van dezelfde medaille
Denise Bijlenga, senior onderzoeker bij PsyQ Kenniscentrum ADHD bij volwassenen
Welke slaapproblemen komen veel voor bij mensen met AD(H)D?
Wat zijn de oorzaken van slaapproblemen?
Hoe kan het slaapproces worden verbeterd?
13.00
Lunchpauze
14.00
AD(H)D binnen de forensische psychiatrie
Stefan Bogaerts, hoogleraar Forensische Psychologie Tilburg University, hoofd Onderzoek en
Behandelinnovatie Fivoor
Rosalind van der Lem, Manager behandeling van Fivoor Ambulant Centrum Rotterdam en
Dordrecht en psychiater van de topklinische zorglijn Forensische ADHD
Wat weten we over assessment en innovatie met betrekking tot AD(H)D?
Hoe ziet het multimodulaire behandelprogramma voor forensische patiënten met AD(H)D in de
ambulante psychiatrie eruit?
Waarom is stabilisatie moeilijk bij forensische patiënten?
15.00
Koﬃe- en theepauze
15.15
AD(H)D bij ouderen
Jan Smulders, ouderenpsychiater PsyQ Den Haag Noord
Actueel onderzoek - wat is er op dit moment bekend over AD(H)D bij ouderen?
Praktijkervaringen - wat zijn de eerste ervaringen na twee jaar AD(H)D behandelprogramma voor
ouderen?
Wat is het verschil in AD(H)D verschijnselen bij volwassenen en ouderen?
Hoe kan de veiligheid van medicatie bij ouderen gewaarborgd worden?
16.15
Afsluiting door de dagvoorzitter

