Verslavend!
Nieuwe drugs, de stille epidemie en aanpak

Dinsdag 21 september 2021

Ook online te volgen!

Programma
09:00 - Ontvangst met koﬃe/thee en iets lekkers en uitreiking congresmap
09:00 - Inlogmogelijkheid online deelnemers
09:30 - Opening door de dagvoorzitter
Jaap van der Stel, lector geestelijke gezondheidszorg aan de Hogeschool Leiden, senior onderzoeker
GGZ inGeest/VUmc in Amsterdam en adviseur beleid bij Brijder-Parnassia
09:45 – Verslavingszorg in historisch en modern perspectief
Jaap van der Stel, lector geestelijke gezondheidszorg aan de Hogeschool Leiden, senior onderzoeker
GGZ inGeest/VUmc in Amsterdam en adviseur beleid bij Brijder-Parnassia
Historische context: van drankbestrijding naar individu gerichte psychische en sociale zorg
Ontwikkelingen in de afgelopen 15 jaar: professionalisering en verbreding van het begrip van
herstel
De toekomst: innovatie van de zorg, preventie en vroegtijdig handelen, weg van het stigma
10:15 – Behandeling en begeleiding van patiënten met GHB verslaving
Harmen Beurmanjer, senior verslavingsonderzoeker, hoofddocent Verslaving, promovendus GHB
afhankelijkheid
Inzicht in ontstaan en instandhouding van GHB verslaving
Gevolgen van GHB gebruik, coma's en co-morbide middelengebruik voor de cliënt
Belang van adequate bejegening en begeleiding bij GHB verslaving
Hoe behandeling van GHB verslaving vorm te geven in samenspraak met de cliënt
11:00 - Koﬃe- en theepauze
11:15 – Ondersteuning van de patiënt en de omgeving of familie
Spreker volgt, klinisch psycholoog, onderzoeker en directeur behandelzaken

Loskomen uit het negatieve patroon van het verslavingsmechanisme
Communicatie zonder weerstand op te roepen
Kinderen van ouders met verslavingsproblematiek (KOV)
12:00 – Een ervaringsverhaal
Vertelt vanuit eigen ervaring over verslaving en de rol en het belang van hulpverleners met
ervaringsdeskundigheid binnen de verslavingszorg
13:00 - Lunchpauze
14:00 – Comorbiditeit en neurobiologie van verslaving
Arnt Schellekens, psychiater en onderzoeker bij Radboudumc en Donders Institute for Brain,
Cognition and Behavior, wetenschappelijk directeur NISPA, hoofddocent opleiding voor
verslavingsartsen in Nederland (MiAM) en de landelijke opleiding verslavingspsychiatrie
Inzicht in neurobiologische verandering bij verslaving en comorbide psychiatrische symptomen
Belang van integrale benadering van verslaving en comorbide psychiatrische stoornissen
Aandachtspunten bij diagnostiek en behandeling van verslaving en comorbide ADHD
14:45 - Koﬃe- en theepauze
15:00 – Vormgeving verslavingszorg van de toekomst
Robert van de Graaf, verslavingsarts bij Verslavingszorg Noord Nederland en bestuurslid
Verslavingskundige Nederland (VN)
Wat is verslaving en hoe deﬁniëren wij het?
Weg van het stigma en de klassieke verslavingszorg
De rookvrije generatie en hoe nu verder
De stille epidemie
Model voor systematische hervormingen op beleidsniveau
15:45 – Vragen & Discussie
Onder leiding van de dagvoorzitter
16:00 – Afsluiting door de dagvoorzitter

