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www.medilex.nl/dementievb

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.

Verlies van de realiteit
Vroegdetectie, behandeling en herstel bij psychose

Datum
Woensdag 31 oktober 2018

Locatie
Hotel Theater Figi, Zeist

Prijs
Dagprogramma       
9.30 - 16.30 uur € 395,-*   

Accreditatie aangevraagd
   •   Psychiaters
   •   Psychologen
   •   Huisartsen
   •   Maatschappelijk werkers
   •   Orthopedagogen
   •   Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen
   •   Verpleegkundig specialisten

Onderstaand aanbod is wellicht 
ook interessant voor u:

Blijf op de hoogte!

Facebook: Medilex

Twitter: @medilex

LinkedIn: Medilex

Noodgedwongen?

Comorbiditeit bij 
volwassenen met 
autisme

www.medilex.nl/bopz

20 september 2018

20 september 2018

www.medilex.nl/vbpsychiatrie  

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

direct een plaats.

Programma en inschrijven
www.medilex.nl/psychose  

Meer informatie?

Lisanne Noorlander,

junior congresontwikkelaar 

en -coördinator 

l.noorlander@medilex.nl 

030-6933887



Ontvangst met koffie, thee en uitreiking congresmap

Opening door dagvoorzitter Liesbeth de Lange, psychiater VIP-team en manager behandelzaken van VIP en 

F-ACT teams bij Arkin, Commissielid Netwerk Vroege Psychose, Kenniscentrum Phrenos

   •   Dagelijkse praktijk en missie in de vroege psychose zorg

Vroegdetectie van psychose
Frank van Es, psychiater afdeling Psychosen Universitair Centrum Psychiatrie UMCG

   •   Welke risicofactoren zijn er voor het ontwikkelen van een psychose?

   •   Vroegdetectie - waar moet u op letten bij verwijzing naar de GGZ?

   •   Diagnostiek - welke methoden zijn er om ernstige psychiatrische stoornissen vroeg te signaleren?

Koffie- en theepauze

Herstel gerichthandelen
René Keet, directeur zorgontwikkeling en implementatie bij GGZ Noord-Holland-Noord

   •   Waaruit bestaat een goede herstel gerichtebehandeling?

   •   Hoe kan een biopsychosociale aanpak het herstel versterken?

   •   Welke domeinen en interventies zijn beschikbaar om de doelen van de cliënt te halen?

Verzorgde lunch
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Verlies van de realiteit
Vroegdetectie, behandeling en herstel bij psychose

Onafhankelijke nascholing voor zorgprofessionals

Verplichte zorg in de praktijk
Adger Hondius, geneesheer-directeur / psychiater GGZ Centraal

   •   Bespreking casuïstiek 

   •   Wat zijn de stappen in de praktijk bij verplichte zorg? 

   •   Wie neemt welke verantwoordelijkheid of beslissing?

   •   Wat zijn de verschillen tussen de wet Bopz en Wet verplichte ggz?

Koffie- en theepauze

Praktische verdiepingslezing | 14.30 tot 16.30 uur

Goede zorg bij psychose - wat houdt dat in?
Jules Tielens, psychiater Tielens Bemoeizorg en Bij Bram

Ervaringsdeskundige, ex-cliënt van Jules Tielens

Hoe zorgt u ervoor dat uw cliënt hulp accepteert? Bij welke ondersteuning is uw cliënt gebaat? En wat 

kunt u doen om het verschil te maken? Goede zorg bij psychose is van belang om de cliënt optimaal 

te ondersteunen in het herstelproces. Tijdens deze lezing wordt dieper ingegaan op het gebruik 

van verbindende gesprekstechniek in het contact met de cliënt en het opnieuw resocialiseren in de 

maatschappij. Verder komen aspecten van de inrichting van goede zorg bij psychose aan bod, zoals 

minder technisch handelen en meer aandacht voor goed wonen, werken en sociale contacten.

Afsluiting door de dagvoorzitter
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