
Dit congres heeft in het verleden plaats gevonden. Kijk op onze nascholingen pagina voor ons huidig aanbod van

congressen, cursussen en opleidingen.

Comorbiditeit bij ADHD
Diagnostiek en behandeling van comorbiditeit

 Dinsdag 24 september 2019

Programma
9.00 

Ontvangst met koffie, thee en uitreiking congresmap 

 

9.30 

Opening door de dagvoorzitter 

Aliëtte Jonkers, medisch journalist 

 

9.45 

Behandeling van ADHD  

Ron Heinrich, vrijgevestigd gz-psycholoog en behandelaar bij Inter-Psy/Psygro

Welke vormen van psychotherapie heeft u voorhanden?

Psycho-educatie en therapeutische thema's  - hoe geeft u dit vorm bij uw patiënt? 

Hoe sluit u in de behandeling aan bij de belevingswereld van uw patiënt?

10.30 

Stemmingsstoornissen en angststoornissen bij ADHD 

Michiel Bosman, psychiater en eigenaar Dokter Bosman

Angst, stemmingsstoornissen en ADHD - waar richt u zich als eerste op in de behandeling? 

Medicamenteuze behandeling van ADHD en angst- en stemmingsstoornissen 

Oefenen met casuïstiek uit de praktijk

11.30 

Koffie- en theepauze 

 

11:45 

Slaapproblemen en ADHD 

Marcel Smits, neuroloog-somnoloog, Multidisciplinair Expertise Centrum voor Slaapwaak

Stoornissen en Chronobiologie, Ziekenhuis Gelderse Vallei Ede

Hoe beïnvloeden ADHD en slaapproblemen elkaar?



Waar bestaat de gedragsmatige aanpak van slaapproblemen bij ADHD uit?

Wanneer is het zinvol om melatonine toe te dienen en wat zijn de aandachtspunten bij ADHD? 

12.30 

Interactief vraagmoment 

Extra gelegenheid voor het stellen van vragen aan de sprekers van het ochtendgedeelte. Heeft u een

casus die u graag wilt voorleggen? Deze kunt u per e-mail versturen naar e.maree@medilex.nl.  

 

13:00 

Lunchpauze 

 

14:00 

Autisme en ADHD

Michiel Bosman, psychiater en eigenaar Dokter Bosman

Hoe diagnosticeert en herkent u autisme bij uw patiënt met ADHD?

Hoe past u de behandeling van ADHD aan, aan uw patiënten met autisme?

Welke behandelinterventies zijn er voor patiënten met autisme én ADHD?

15:00 

Koffie- en theepauze

 

15:15 

Verslaving en ADHD 

Cinderella Zwennes, verpleegkundig specialist ggz Brijder Wel Alphen e.o

Welke factoren zijn van invloed op het ontstaan van een verslaving bij volwassenen met ADHD?

Hoe beïnvloedt ADHD de verslaving behandeling en andersom? 

Welke behandeling kan ingezet worden wanneer er sprake is van ADHD en

verslavingsproblematiek?

16:00 

Afsluiting door de dagvoorzitter

 

 

 


