
Psychoses
Externe onwerkelijkheid interne realiteit

 Donderdag 5 oktober  Ook online te volgen!

Programma
09:00 - Ontvangst met koffie, thee en uitreiking congresmap 

09:00 - Inlogmogelijkheid online deelnemers

09:30 - Opening door de dagvoorzitter 

Tim Walrave, psychiater en A-opleider Mediant

09:45 – Een inleiding in psychose  

Tim Walrave, psychiater en A-opleider Mediant

Aspecten van psychoses

Manifestatie van psychoses

Hoe voelt het om een psychose te hebben?

10:30 – Psychoses en het brein 

Joost Haarsma, neurowetenschapper postdoc UCL

Welke gebieden in het brein spelen een rol bij psychoses?

Wat gebeurt er in het brein tijdens hallucinaties?

Psychoses en de rol van dopamine

Recente onderzoeksbevindingen

Implicaties voor de praktijk

11:15 - Koffie- en theepauze

11:30 – Antipsychotica 

Lieuwe de Haan, psychiater en hoogleraar psychotische stoornissen bij het AMC en Arkin

Wat zijn antipsychotica en hoe werken ze precies?

Welke antipsychotica passen nu het best?

Wat zijn de mogelijke bijwerkingen?

Antipsychotica in combinatie met andere middelen

Afbouwen met antipsychotica, hoe pakt u dit aan?

 

 

 

 

 

 

 



12:15 – Trauma en Psychoses 

Tineke van der Linden, Klinisch Psycholoog/psychotherapeut en buitenpromovenda RE.PROCESS

VU

De mate van blootstelling aan trauma

Trauma als (mede) oorzaak van psychoses

De interactie van trauma, PTSS en psychoses

De behandeling van PTSS bij mensen met psychoses: exposure, EMDR en cognitieve

herstructurering

Implicatie voor in de dagelijkse praktijk

13:00 - Lunchpauze

14:00 – Psychotherapie bij psychotische kwetsbaarheid 

Peter Hoekenga, Klinisch psycholoog, cognitief gedragstherapeut VGCt en werkzaam bij FACT van

Mediant GGZ

Psychotherapeutische interventies; mogelijkheden en grenzen

Comorbide problematiek

Herstel en zingeving

Leren omgaan met achterdocht, demoralisatie of bijzondere belevingen

Timing van behandeling

14:45 - Koffie- en theepauze

15:00  – Een ervaringsverhaal

Bart Frank de Ruijter, ervaringsdeskundige

Ingrid Posseth, ervaringsdeskundige

Een eigen verhaal

Het belang van gepersonaliseerde behandeling

Decompensatie

Keerpunt van psychose naar herstel

Het belang van psycho-educatie

Herstellen en genezen; regie van eigen leven

15:45 – Vragen & Discussie onder leiding van de dagvoorzitter

16:00 – Afsluiting van de dag

 

 

 

 

 

 

 




