
Jong & depressief
Ontstaan - bespreken - behandelen 

 Woensdag 1 november 2017

Onafhankelijke nascholing voor zorgprofessionals

*Het genoemde bedrag is exclusief BTW en exclusief korting.
Het bedrag dient te worden overgemaakt na ontvangst van de 
factuur. 

Meer informatie?

Olaf Laurs, 
congresmanager

o.laurs@medilex.nl

030-6933887

Medilex organiseert jaarlijks 60 tot
70 onafhankelijke congressen voor 
professionals in de zorg zonder 
enige vorm van sponsoring of
subsidie

Jong & depressief
Ontstaan - bespreken - behandelen

Data
Woensdag 1 november 2017

Locatie
NH Amersfoort

Prijs
Dagprogramma
9.30 - 16.00 uur  € 395,-*

Accreditatie aangevraagd
   •   Jeugdzorgwerkers - SKJ
   •   Maatschappelijk werkers en sociaal agogen     
       - Registerplein 
   •   Medisch specialisten (o.a. jeugdartsen, 
       kinderartsen en psychiaters) - ABAN
   •   Orthopedaogen - NVO
   •   (Kinder - en jeugd)psychologen - NIP K&J 
   •   Vaktherapeuten - Register Vaktherapie
   •   Cognitief gedragstherapeuten - VGCt
   •   Klinisch Psychologen - FGzP

De volgende meerdaagse cursussen  
zijn ook interessant voor u: 

Blijf op de hoogte!

Facebook: Medilex

Twitter: @medilex

LinkedIn: Medilex

Communicatie bij 
onverklaarde 
klachten  
15 PE punten

Creëer een
aanspreekcultuur
18 PE punten 

www.medilex.nl/communicatie_SOLK  

www.medilex.nl/aanspreekcultuur

www.medilex.nl/depressie_jongeren
Neem een optie voor 2 weken of reserveer 

direct een plaats.

Programma en inschrijven
www.medilex.nl/depressie_jongeren

www.medilex.nl/depressie_jongeren



Ontvangst met koffie en thee en uitreiking congresmap

Opening door dagvoorzitter Brenda van Osch, journalist voor onder andere Psychologie Magazine, FD  
Persoonlijk en NRC Handelsblad

Een ervaringsverhaal

Jong en depressief
Robert Vermeiren, hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie LUMC en voorzitter van de afdeling kinderpsychiatrie 
van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
   •    Dip of depressie? Hoe signaleer je een depressie bij een adolescent?
   •    Hoe beïnvloedt de leefwereld van een puber zijn gedrag, emoties en denken?
   •    Is depressie onder jongeren een groeiend probleem?
   •    Voldoet de zorg?

Koffie- en theepauze

Preventie: wat weten we, wat kunnen we? 
Daan Creemers, GZ-psycholoog en onderzoekcoördinator GGZ Oost Brabant
   •    Wat is er mis in de zorg voor depressieve en suïcidale jongeren?
   •    De resultaten van preventieonderzoek: wat werkt?
   •    Twee studies, 37 middelbare scholen. Proeftuin Oost-Brabant
   •    Een pleidooi voor samenwerking

Vragen
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Behandeling van een depressie bij een adolescent
Catrien Reichart, kinder- en jeugdpsychiater en programmaleider angst- en stemmingsstoornissen bij  
Curium-LUMC
   •    Welke behandelingen zijn voorhanden?
   •    Wanneer is medicatie behulpzaam of noodzakelijk en wat zijn de risico’s?
   •    De nieuwste ontwikkelingen

Als een puber dood wil
Judith de Heus, klinisch psycholoog en manager hulpverlening bij 113 Zelfmoordpreventie
   •    Suïcidaal gedrag en de rol van ouders en betrokkenen bij de behandeling
   •    Verschil in behandeling van acute en chronische suïcidaliteit
   •    Hoe werkt (online) suïcidepreventie bij 113? 
   •    Waarvoor kun je als collega-zorgverlener bij 113 terecht?

Koffie- en theepauze

Moving Stories, een game om over te praten
Evert Hoogendoorn, strateeg en game designer IJsfontein
Anouk Tuijnman, onderzoeker Trimbos Instituut en Radboud Universiteit 
   •    Hoe leert een game jongeren een depressie te herkennen? Een casestudie
   •    Hoe integreer je academisch onderzoek in het ontwikkelen van een game?
   •    De eerste resultaten
   •    What’s next? 

Vragen

Afsluiting door de dagvoorzitter


