Datum en locatie
Woensdag 29 januari 2020, Aristo Utrecht
Aristo Utrecht ligt naast station Utrecht Lunetten. Er is beperkt (gratis)
parkeergelegenheid

Landelijke Studiedag

Uw investering
€ 355,- p.p. exclusief BTW
Kortingen
Collegakorting: € 25,Groepskorting: 5 = 4
U ontmoet
Verslavingsartsen, psychiaters, psychologen, (sociaal psychiatrisch)
verpleegkundigen, sociaal professionals en alle andere begeleiders die
te maken hebben met mensen met een psychiatrische aandoening en
verslavingsproblematiek
Informatie en inschrijven
Kijk op onze website

Ook op onze agenda:

Zorgmijders met
een LVB
 24 september 2019

Wet verplichte GGZ

Drugs/NPS

LVB en Verslaving

 25 september 2019

 29 oktober 2019

 20 november 2019

Deze bijeenkomst is een initiatief van
Leids Congres Bureau | Academie

Dubbele Diagnose
Psychiatrie en Verslaving

 29 januari 2020

 Utrecht

 Accreditatie

• Accreditatie aangevraagd bij: Registerplein, Kwaliteitsregister V&V, NVvP en VVGN

Natalja Verhoeven
Programmamanager

• Met aandacht voor wetenschappelijk onderzoek naar het verband tussen tabak en

071-5148203 | info@leidscongresbureau.nl

www.leidscongresbureau.nl



psychose
• Inbreng van eigen casuïstiek

www.leidscongresbureau.nl

Dubbele Diagnose
Tijdens deze studiedag praten topsprekers u bij over de belangrijkste dilemma’s
waar u als professional mee te maken heeft. Zo hoort u het verband tussen tabak,
cannabis en psychose, bespreken we behandelmogelijkheden en in de middag kunt
u kiezen uit verdiepende workshops én kunt u eigen casuïstiek bespreken.

Ochtendprogramma (10.00 tot 12.30 uur)

Uw dagvoorzitter
Wim van den Brink is hoogleraar Psychiatrie en Verslaving aan het Academisch
Medisch Centrum, Universiteit van Amsterdam. Hij is tevens directeur van het
Amsterdams Instituut voor Verslavingsonderzoek en wetenschappelijk directeur van
het Nationaal Comité voor de behandeling van heroïneverslaving.
Wim van den Brink is een van ‘s werelds gevestigde experts op het gebied van
neurobiologie en de farmacologische behandeling van verslaving. Zijn werk
verkent niet alleen het neurobiologisch onderzoek en de ontwikkeling van
verslavingen, maar ook de implementatie van behandelingen op het niveau van de
gezondheidszorg.

MIDDAGPROGRAMMA (13.30 TOT 15.45 UUR)
U kunt kiezen uit 1 workshop per ronde.
A. Triple diagnose

RONDE 1

SPREKERS UITGELICHT

€ 25,collegakorting

Tabak en psychose: the killing fields
- Wat zijn de feiten over roken door patiënten met een psychose?
- Is roken een etiologische factor voor het ontwikkelen van een psychose?
- Helpt behandeling en wat kunt u doen?
- Wat is de relatie tussen cannabis en psychose?
Lieuwe de Haan, hoogleraar psychotische stoornissen Amsterdam UMC

Bij complexe vraagstukken omtrent cliënten met psychiatrische stoornissen, verslavingsproblematiek en een verstandelijke
beperking werken idealiter verslavingszorg,
psychiatrie en verstandelijk gehandicaptenzorg intensief samen. In de praktijk loopt
het vaak anders. Meestal is de intentie tot
samenwerking wel goed, echter zijn er tal
van factoren die effectieve samenwerking
kunnen belemmeren. Tijdens deze workshop hoort u hoe de drie sectoren elkaar
kunnen vinden en versterken.

U ontmoet: verslavingsartsen, psychiaters, psychologen, (sociaal psychiatrisch)
verpleegkundigen, sociaal professionals en alle andere begeleiders die te maken hebben
met mensen met een psychiatrische aandoening en verslavingsproblematiek.

Een workshop over de SOS
training: een groepsinterventie
gericht op het verbeteren van
emotieregulatievaardigheden,
conflictvaardigheden en
straatvaardigheden om kwetsbaarheid
voor slachtofferschap te verminderen.
Marleen de Waal, psycholoog Jellinek en
postdoctoraal onderzoeker Arkin

Marion Kiewik, PhD, gedragswetenschapper
Ambiq

RONDE 2

C. ADHD en verslaving

IDDT behandeling: wat weten we over effectiviteit?
IDDT is een behandelmodel waarin u verschillende interventies kunt uitvoeren
bij cliënten die gelijktijdig last hebben van een psychiatrische stoornis en een
stoornis in het middelengebruik.
- Werkt de geïntegreerde behandeling van dubbele diagnose en hoe weten we
dit?
- Hoe ervaren de cliënten dit?
Anneke van Wamel, wetenschappelijk medewerker Re-integratie Trimbos instituut
en Arjen Neven, psychiater Centrum Dubbele Problematiek Fivoor Den Haag

B. Weerbaarheid bij dubbele
diagnose

In deze lezing krijgt u antwoord
op vragen als: is behandeling met
stimulantia bij kinderen met ADHD wel
een goed idee? Kun je bij iemand met
een verslaving wel ADHD vaststellen?
Kun je iemand met ADHD en verslaving
behandelen voor ADHD?

D. Casuïstiek onder leiding van de
dagvoorzitter
Na inschrijving voor deze sessie krijgt u
een mail over hoe u de casuïstiek kunt
aanleveren.

Arnt Schellekens, psychiater en coördinator
opleidingverslavingspsychiatrie
Radboudumc
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