
AD(H)D bij volwassenen
Probleemherkenning en behandeling 

 Dinsdag 20 november 2018

Onafhankelijke nascholing voor zorgprofessionals

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

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

AD(H)D bij volwassenen
Probleemherkenning en behandeling

Datum
Dinsdag 20 november 2018

Locatie
Hotel Theater Figi, Zeist

Prijs
Dagprogramma     9.30 - 16.15 uur     € 395,-*        

Accreditatie aangevraagd
   •   Psychiaters
   •   (Eerstelijns) psychologen
   •   Medisch specialisten
   •   Psychotherapeuten
   •   Huisartsen
   •   Verpleegkundigen
   •   Verpleegkundig specialisten

De volgende congressen zijn wellicht 
ook interessant voor u:

Blijf op de hoogte!

Facebook: Medilex

Twitter: @medilex

LinkedIn: Medilex

Verlies van de
realiteit
31 oktober 2018

Doorbreek
verslaving!
14 februari 2019 

www.medilex.nl/psychose 

www.medilex.nl/verslaving

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

direct een plaats.

Programma en inschrijven
www.medilex.nl/adhdvolwassenen

www.medilex.nl/adhdvolwassenen

Meer informatie?
Lisanne Noorlander, 

Junior congresontwikkelaar 

en -coördinator

l.noorlander@medilex.nl

030-6933887



Ontvangst met koffie, thee en uitreiking congresmap

Opening door dagvoorzitter Aliëtte Jonkers, medisch journalist

   •   In gesprek over ADHD met een ervaringsdeskundige

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 kwaliteiten van een AD(H)D-er?
   •   Hoe leert u een patiënt schakelen in de aandacht?
  
Koffie- en theepauze

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 volwassen met AD(H)D?

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?

Verzorgde lunch
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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 psychia-

ter 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?

Koffie- en theepauze

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?

Afsluiting door de dagvoorzitter


