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Verwarde mensen in beeld 
Over opvang, begeleiding en zorg   

 
Maandag 6 november 2017

www.medilex.nl/verwardemensen 

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

Meer informatie?

Annemarie van Delft,

congresmanager

a.vandelft@medilex.nl

030-6933887

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

Verwarde mensen in beeld
Over opvang, begeleiding en zorg 

Datum
Maandag 6 november  2017

Locatie
NH Amersfoort

Prijs
Dagprogramma 
9.15 - 16.00 uur    € 395,-*   
        
Accreditatie
   •   Huisartsen
   •   Psychiaters
   •   Verpleegkundigen
   •   Sociaal psychiatrisch verpleegkundigen
   •   Verpleegkundig specialisten De volgende congressen zijn ook 

interessant voor u: 

Blijf op de hoogte!

Facebook: Medilex

Twitter: @medilex

LinkedIn: Medilex

Jong & depressief 
Ontstaan – bespreken – 
behandelen

Grijs en van de wijs
Psychiatrische problematiek 
in de ouderenzorg

www.medilex.nl/depressie_jongeren

www.medilex.nl/psychiatrieouderenzorg

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

direct een plaats.

Programma en inschrijven
www.medilex.nl/verwardemensen   



Ontvangst met koffie, thee en uitreiking congresmap

Opening door de dagvoorzitter Ivo van Outheusden, forensisch psychiater De Woenselse Poort, rapporteur 

Pro Justitia, lid Commissie van Toezicht Van der Hoeven Kliniek en plaatsvervangend raad Penitentiaire Kamer 

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

   •   Verwarde personen - verloren in de keten?

Succesvolle interventies bij verwarde mensen
Niels Mulder, psychiater Bavo Europoort en Bijzonder Hoogleraar OGGZ, Erasmus MC

   •   Succesvolle interventies in de OGGZ

   •   Minder mensen in acute (nood)zorg - hoe krijgen we dat voor elkaar?

   •   Het belang van implementeren wat werkt

Koffie- en theepauze

In de war - wat doet de politie met verwarde mensen?
Tanya van Neerbos, recherchepsycholoog en GZ-psycholoog politie eenheid Rotterdam

   •   Verschillende typen verwarde mensen binnen en buiten de politie

   •   Vroegsignalering en persoonsgerichte aanpak van verwarde mensen volgens de 3A-methodiek

   •   Monitoren van verwarde mensen in samenwerking met ketenpartners

Praktijkvoorbeelden - interactief deel
Maak gebruik van elkaars expertise! 

Wilt u uw casus bespreken? Stuur deze dan op voorhand in naar a.vandelft@medilex.nl

Lunch

 
 9.15

9.45

10.15

11.00

11.15

12.00

12.30

Verwarde mensen in beeld
Over opvang, begeleiding en zorg

 
 13.30

14.15

15.00

15.15

16.00

Een uitgestrekte hand naar een vertrouwensband - in gesprek blijven
Jeroen Kloet, psychiater GGZ Breburg, lid Vroeg Interventie Psychose team Tilburg 

   •   Een psychose - en dan?

   •   Zorg en begeleiding na een crisisinterventie 

   •   Hoe vergroot u de vertrouwensband tussen cliënt en hulpverlener?

Informatiedeling en geheimhoudingsplicht
Lydia Janssen, zelfstandig juridisch adviseur privacy en beroepsgeheim in het sociaal domein 

   •   Informatieverstrekking aan derden - wat mag wel en wat mag niet?

   •   Hoe gaat u zorgvuldig om met het beroepsgeheim en privacy regels? En hoe zit het met de  

       rechten van de burger?

   •   Hoe kunt u samenwerken met andere partijen zonder regels te overtreden?

Koffie- en theepauze

Opvang verwarde personen - De oplossing voor gemeenten?
Maartje Vollebergh, senior beleidsmedewerker veiligheid, gemeente Den Haag

   •   De triagevoorziening personen met verward gedrag

   •   Hoe is de samenwerking met andere partijen?

   •   Wat zijn de resultaten van de OVP Den Haag tot nu toe? En welke leerpunten komen daaruit?

Afsluiting door de dagvoorzitter

Onafhankelijke nascholing voor zorgprofessionals

Voor wie?
• GGZ

• Detentie
• Politie

• Gemeenten
• Reclassering  


