Netwerkdag Kaderartsen 8 november 2019

GERION, OZW Gebouw, De Boelelaan 1109, Collegezaal Het Eitje, 1081 HV Amsterdam
09.00 – Inloop
09.30 – Opening door Anke Duiker, Collegezaal Het Eitje
09.45 – Once upon a time in the Netherlands, de WvGGZ en de samenloop met de WZD door Pieter
Prins, psychiater crisisdienst en geneesheer-directeur Altrecht
11.00 – Koffiepauze en ruimtewisseling
11.15 – 12.00 workshopronde 1 en 12.15 – 13.00 uur workshopronde 2
1. Goed leven met dementie. Mark Smit gaat aan de hand van zijn onderzoek naar kwaliteit van leven
bij dementie en zijn ervaringen met Social Trails uit de Tao of care in gesprek over de betekenis
hiervan in de dagelijkse praktijk. Mark Smit, psycholoog en onderzoeker, tevens trainer en adviseur
sociale benadering Tao of Care
2. Interactieve workshop over onderzoek naar sociale interactie tijdens hond- en robotinterventies
bij mensen met een dementie. Lonneke Schuurmans, specialist ouderengeneeskunde
3. Integrale zorg voor mensen met dementie en hun naasten die thuis wonen. Hoe kunnen
professionals beter samenwerken? Hoe kunnen we mensen met dementie betrekken in de
besluitvorming? Hoe kunnen we crisissituaties en –opnames voorkomen? Marieke Perry, huisarts
4. In gesprek met het CIZ over beoordeling van verzet en wilsbekwaamheid. Een interactieve
workshop over indicatiestelling en medische verklaringen in de context van de WZD.
Carola van Teunenbroek en Margot Wielinga, specialisten ouderengeneeskunde met Vera Piscaer,
adviseur analyse en advies/medisch adviseur CIZ en Marianne van Toorenburg, beleidsadviseur CIZ.
5. EMDR bij ouderen, mogelijkheden en onmogelijkheden bij cognitieve stoornissen. Bij ouderen
worden PTSS en andere trauma gerelateerde problematiek dikwijls niet goed herkend. Wat moet je
als SO weten om te kunnen doorverwijzen naar de juiste hulpverlener en juiste behandeling?
Interactieve workshop aan de hand van casuïstiek. Maartje Feskens, GZ psycholoog, GERIAS training
en advies bij ouderen
13.00 – 14.00 Lunch
14.00 – WZD, wat doe je ermee? Interactieve sessie rondom Wet Zorg en Dwang naar aanleiding van
de ontwikkelingen in het veld, o.a. handreiking intramurale WZD van Verenso
Jacobien Erbrink, specialist ouderengeneeskunde
15.00 – Koffie/theepauze en ruimtewisseling

15.30 – 16.15 workshopronde 3
1. Samenwerking tussen Thebe (VVZ- instelling regio Breda) en GGZ- Breburg. Welke factoren
maken samenwerking een succes en wat zijn kritische factoren? Zowel op bestuurlijk,
management en werkvloer niveau. Inspiratie, ideeën en teleurstellingen.
Henk van As, ouderenpsychiater
2. Hoe pak je de zorg aan voor mensen met een dementie en ernstig probleemgedrag?
Ervaringen van expertafdeling de Wingert- De Waalboog, Nijmegen
Miriam de Kort, specialist ouderengeneeskunde
3. In gesprek met het CIZ over beoordeling van verzet en wilsbekwaamheid. Een interactieve
workshop over indicatiestelling en medische verklaringen in de context van de WZD
Carola van Teunenbroek en Margot Wielinga, specialisten ouderengeneeskunde, specialist
ouderengeneeskunde met Vera Piscaer, adviseur analyse en advies/medisch adviseur CIZ en
Marianne van Toornenburg, beleidsadviseur CIZ
4. Dementia related problems in primary care of greatest CONCERN. The occurrence and
course of neuropsychiatric symptoms in people with dementia and psychological distress in
their informal caregivers. De betekenis van de resultaten uit dit proefschrift voor de dagelijks
praktijk en de eerste lijn worden besproken. Op een interactieve manier gaan we in op de
context voor de samenwerking met huisarts en andere disciplines in de eerste lijn.
Petra Borsje, specialist ouderengeneeskunde
16.30 – Energizer en aansluitend afsluiting met hapje en drankje

