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GEACHTE COLLEGA,

Voor u ligt het programma van het tweede jaarcongres voor 
klinisch (neuro)psychologen. Na het succesvolle eerste jaarcongres, 
waarin de positie van de klinisch (neuro)psycholoog als specialist 
binnen de gezondheidszorg centraal stond, richt dit congres zich 
op een onderwerp waar velen van ons zich dagelijks mee bezig 
houden, namelijk het vertalen van wetenschappelijke inzichten 
naar de praktijk en het verwetenschappelijken van de praktijk. 

Klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen zijn de 
specialisten in de (geestelijke) gezondheidszorg die de kloof 
tussen wetenschap en praktijk kleiner maken door in hun 
beroepsuitoefening ‘best of both worlds’ te combineren.

De congrescommissie heeft een programma samengesteld 
waarin wederom de pijlers van het werk van de 
klinisch (neuro)psychologen aan bod komen, namelijk 
psychotherapie, psychodiagnostiek, management en 
wetenschappelijk onderzoek. 
We zijn dan ook zeer content dat drie hoogleraren een 
keynote-lezing verzorgen:
 

• Hanna Swaab zal de evidence based 
ontwikkelingen van de klinisch 
neuropsycholoog toelichten. We zijn 
verheugd dat met haar bijdrage op dit 
jaarcongres de klinisch psychologen en 
klinisch neuropsychologen inhoudelijk 
met elkaar verbonden zullen worden. 

• Arnoud Arntz verricht jarenlang als 
schemagericht psychotherapeut 
onderzoek naar de behandeling van 
persoonlijkheidsstoornissen. Hij is te 
typeren als bruggenbouwer van het 
eerste uur. 

• Judith Prins is een nieuwe 
hoogleraar met psychodiagnostiek 
in haar leeropdracht die de 
verbinding tussen wetenschap 
en praktijk vanuit haar 
expertisegebied zal benaderen.
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Nieuw in het programma is het onderdeel Short Communications, 
waarin we specialisten-onderzoekers uitnodigen een korte presentatie 
te houden over hun (lopende) onderzoek. Nadrukkelijk worden ook 
gz-psychologen in opleiding tot specialist gevraagd een bijdrage 
te leveren. Ditzelfde geldt voor de posterpresentaties. Aan het eind 
van de dag zal een vakjury een prijs uitreiken aan de maker van 
de beste poster.

In de middag presenteren collega’s in parallelsessies de 
ontwikkelingen in het vak rond de thema’s behandeling, 
diagnostiek en management. U kunt in twee ronden twee van 
de vier sessies volgen.

Tot slot willen wij u gescherpt en geïnspireerd naar huis 
laten gaan. Onder leiding van dagvoorzitter Huib van Dis 
zijn Cees van der Staak en Liesbeth Eurelings-Bontekoe 
bereid gevonden met u als deelnemer het zogenaamde 
‘bruggenbouwersdebat’ te voeren: hoe diep is de kloof? 
Welke bruggen voldoen reeds? 
En welke behoeven verbreding of vernieuwing?   

We hopen dat u de weg naar de Jaarbeurs op 
18 november weet te vinden, wij zijn er in ieder geval 
om u allen te begroeten.

De congrescommissie van de Werkgroep Klinisch 
Psycholoog:
Lidwien Geertjens
Jos de Keijser
Annette van Schagen
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09.00 - 09.30 ONTVANGST EN REGISTRATIE

09.30  - 09.45 Welkom en opening door dagvoorzitter 
Drs. Huib van Dis, voorzitter Sector Gezondheidszorg, NIP
Drs. Annette van Schagen, voorzitter Werkgroep Klinisch Psycholoog, Sector 
Gezondheidszorg NIP

09.45 - 10.20 Risico’s van het opgroeien met een kinderpsychiatrische aandoening, determinanten 
van uitkomst. Prof. dr. Hanna Swaab-Barneveld

10.20  - 10.55 Recente ontwikkelingen in Schema Therapie: wisselwerkingen tussen praktijk en 
wetenschap. Prof. dr. Arnoud Arntz

10.55 - 11.30 Medisch en psychologisch, meer dan logisch.
Integratie van patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs. Prof. dr. Judith Prins

11.30  - 12.00 PAUZE

12.00  - 13.00 Short Communication Sessie 
(sprekers en titels worden op de congresdag bekend gemaakt)

     Zaal 1;  4 x 15 minuten over ‘behandeling’
     Zaal 2;  4 x 15 minuten over overige onderwerpen
  

In de hal: 
Ronde Tafel discussie ‘Positionering via profilering van de gz-specialist’ 
Drs. Steven Fischer  

13.00  - 14.00 LUNCHBUFFET

14.00 - 15.00 PARALLELSESSIE RONDE 1

 Behandeling 1:
• Stilstaan in de dynamiek: Mentalization Based Treatment in 

de adolescentenkliniek. Drs. Christel Hessels

• Preventie van terugval bij depressie met psychologische 
behandelmethoden. Dr. Claudi Bockting

• “Hij ziet me niet”. Toepassing van 
neuropsychologische kennis bij de behandeling van 
echtparen met Asperger. Drs. Guus van Voorst

  
 Behandeling 2:

• Parentificatie van oudste dochters en psychische 
problemen op oudere leeftijd. Drs. Marga Jacobs

• Een nieuw begin, een belofte voor de toekomst; een presentatie 
over wetenschap en ouderbaby-behandelingen.
Drs. Fernanda Maria Sampaio de Carvalho 

• Voorschrijfrecht van psychofarmaca voor psychologen: evidence 
voor de argumenten pro en contra. Drs. Huib van Dis 

  
Diagnostiek: 

• Wetenschappelijke grondslag van klinisch handelen, keurslijf 
 of verrijking? Drs. Wim Snellen

• Persoonlijkheidsdiagnostiek volgens de nieuwe DSM-5; wat is de 
betekenis voor de peroonlijkheids-psychodiagnostiek? 

 Drs. Han Berghuis

• De ontwikkeling van Theory-of-Mind en het Theory-of-Mind 
Takenboek. Onderzoek bij zich normaal ontwikkelende kinderen 
en kinderen met PDD-NOS. Dr. Els Blijd-Hogewijs

Management: 
 •  Klinisch (neuro)psychologen in de markt.
  Drs. Susan Jorna, Drs. Hans de Veen, Dr. Tom van der Schoot

15.00  - 15.30 PAUZE

15.30  - 16.30 PARALLELSESSIE RONDE 2
     (zie indeling ronde 1)

16.30  - 17.00 Bruggenbouwersdebat “Bruggen bouwen doe je niet alleen” 
     o.l.v. Drs. Huib van Dis.
     Debaters: Dr. Liesbeth Eurelings-Bontekoe en Prof. dr. Cees van der Staak
  
17.00  - 17.15 Intermezzo

17.15  - 17.30 Uitreiking Posterprijs door Jury

17.30     AFSLUITING DOOR DAGVOORZITTER 
  
     Borrel tot 18.00 uur

Meer informatie over de sprekers is te vinden op www.marktwo.nl

PROGRAMMA



MEER INFORMATIE:
Voor meer informatie over dit congres neemt 
u contact op met organisatiebureau:

Inge Kleiss
telefoonnummer: 033 - 434 57 30
e-mail: ikleiss@marktwo.nl

INFORMATIE

Doelgroep
Dit congres is primair bedoeld voor klinisch 
psychologen, klinisch neuropsychologen en 
gezondheidszorgpsychologen in opleiding tot specialist.

Inschrijving
Aanmelden? Dat kan op de website van 
Marktwo Communications: www.marktwo.nl.

Datum & Locatie
De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 
18 november 2010 in de Jaarbeurs te Utrecht. 
Deze locatie is goed bereikbaar met zowel auto 
als met openbaar vervoer. U ontvangt bij uw 
deelnamebevestiging een routebeschrijving.

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd bij de FGzP.

o.v.v. Posterpresentatie. Tot 1 oktober 2010 kunnen 
voorstellen worden ingestuurd. Alle posters wordenAlle posters worden 
door een vakjury beoordeeld. Aan het einde van 
de dag wordt een prijs ter waarde van € 500,- 
uitgereikt aan de collega met de beste poster.

Deelnamekosten
De kosten voor deelname bedragen €145,- voor 
NIP-leden en €185,- voor niet NIP-leden.  
Dit bedrag is inclusief lunch en consumpties. 
Betaling vindt plaats via een éénmalige machtiging. 

Annuleren
Tot 18 oktober 2010 kunt u, uitsluitend schriftelijk, 
annuleren. 
Wij berekenen dan € 50,- administratiekosten. 
Bij annulering na 18 oktober bent u het volledige 
inschrijvingsbedrag verschuldigd. 

Short Communications Sessie
Klinisch (neuro)psychologen en gz-psychologen
in opleiding tot specialist worden uitgenodigd een 
korte presentatie (15 minuten) te geven over lopend 
of afgerond wetenschappelijk onderzoek. 
Belangstellenden kunnen een voorstel insturen naar 
Mark Two Communications, Inge Kleiss, 
ikleiss@marktwo.nl o.v.v. Short Communications. 
Tot 1 oktober 2010 kunnen voorstellen worden 
ingestuurd op maximaal 1 A4, Nederlandstalig, 
met vermelding van naam, titel van de presentatie 
en abstract.   

Call for posters – posterprijs
Klinisch (neuro)psychologen en gz-psychologen 
in opleiding tot specialist worden uitgenodigd 
een poster te maken over lopend of afgerond 
wetenschappelijk onderzoek. 
Belangstellenden kunnen informatie voor het 
maken van een poster opvragen bij Mark Two 
Communications, Inge Kleiss, ikleiss@marktwo.nl  


