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Voorwoord

Geachte collega,

Er komen in de somatische en geestelijke 
gezondheidszorg steeds meer 
zorgprogramma’s van en voor klinisch 
psychologen en klinisch neuropsychologen. 
Met kennis van wetenschap, psychotherapie, 
diagnostiek en management zijn klinisch 
psychologen en klinisch neuropsychologen in 
potentie goede zorgprogramma-makers en – 
leiders.

Op het derde jaarcongres staat de 
ontwikkeling van zorgprogramma’s met 
e-health-toepassingen centraal. E-health kent 
een steeds groter gebruik binnen de 
(geestelijke) gezondheidszorg. Het 
Trimbos-instituut voorspelde laatst dat in 2015 
circa 30% van de werkzaamheden uitgevoerd 
wordt via een e-health toepassing (web, mail, 
apps, twitter, beeldtelefonie, e.a.).

De key note-speakers zullen vanuit hun eigen 
werkveld deze twee stormachtige 
ontwikkelingen trachten te combineren. Zijn 

e-health toepassingen geschikt voor iedere 
doelgroep? Wat weten we van de 
(kosten-)effectiviteit? Wat is de optimale 
combinatie van vis-à-vis en digitaal contact, 
met andere woorden wat is de plaats van 
e-health binnen een zorgprogramma? Welke 
eisen worden gesteld aan de specialist, hoe 
kan hij/zij de jongere professionals in het veld 
bijhouden, laat staan de weg wijzen?

De congrescommissie heeft een programma 
samengesteld waarin wederom de pijlers van 
het werk van de klinisch psychologen en 
klinisch neuropsychologen aan bod komen. 

We zijn dan ook zeer content dat drie 
hoogleraren een keynote-lezing verzorgen:

• Prof. dr. Pim Cuypers is hoogleraar 
klinische psychologie en hoofd van de afdeling 
Klinische Psychologie van de Vrije Universiteit 
te Amsterdam. 

• Prof. dr. Anne Margriet Pot is werkzaam als 
hoogleraar ouderenpsychologie bij de Afdeling 
Klinische Psychologie van de Vrije Universiteit 
te Amsterdam en hoofd van het Programma 
Ouderen van het Trimbos-instituut in Utrecht. 

• Dr. Rudolf Ponds is als klinisch 
neuropsycholoog en universitair hoofddocent 
verbonden aan de afdeling Psychiatrie & 
Psychologie van het academisch ziekenhuis 
Maastricht. 



Voorwoord

Vóór de lunch is er tijd voor interactie bij de 
Ronde Tafel-discussies. De deelnemers gaan 
met elkaar in gesprek aan de hand van 
stellingen onder leiding van een 
gespreksleider met enkele ‘tafelgasten’ met 
een mening over het thema. Nu reeds 
bekende thema’s zijn: opleiden tegen de 
vergrijzing; professioneel statuut; is 
onderscheid tussen kp en knp noodzakelijk?; 
digitale ethiek; netwerken; jonge honden of 
jongste bedienden? Natuurlijk kunt u als 
deelnemer ook vooraf een thema voordragen 
bij de congrescommissie.

In het middagprogramma worden interactieve 
workshops georganiseerd waar u geïnspireerd 
kunt raken door e-health toepassingen en de 
techniek van het ontwikkelen van een 
zorgprogramma. U kunt in twee ronden twee 
van de vier sessies volgen.

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.

Het programma biedt voldoende ruimte en 
tijd om elkaar te zien, handen te schudden en 
met elkaar te eten. We doen uiteindelijk niet 
alles online. 

Wij hopen dat u de weg naar de Jaarbeurs 
op 25 november weet te vinden, wij zijn er 
in ieder geval om u allen te begroeten.
 
De congrescommissie van de Werkgroep 
Klinisch Psycholoog en Klinisch 
Neuropsycholoog:
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
  
09.45 – 10.20  Begeleide zelfhulp via het Internet: Kansen en   
  bedreigingen. Prof. dr. Pim Cuijpers

10.20 – 10.55 Dementie de baas: een internet interventie voor  
  mantelzorgers van mensen met dementie. 
  Prof. dr. Anne Margriet Pot

10.55 – 11.30 E-health bij patiënten met hersenletsel: nog veel te doen.  
  Dr. Rudolf Ponds

11.30 – 12.00  PAUZE

12.00 – 13.00  Interactie: Ronde Tafel-discussies

13.00 – 14.00  LUNCHPAUZE

14.00 – 16.45  PARALLELSESSIES INCLUSIEF THEEPAUZE 

  • Zijn de behandelprogramma's c.q. zorgprogramma's de  
  nieuwe schotten in de GGZ? Drs. Jan Baars

  • eMental-Health research goes personal, social and  
  mobile. Dr. Heleen Riper

  • Nationale en klinische ontwikkelingen in de   
  psycho-oncologie; kunnen we online? 
  Dr. Mecheline van der Linden

  • Tegenoverdracht 'online': zelfonderzoek met behulp van  
  de 'web-based' Impact Message Inventory (IMI-C). 
  Dr. Anton Hafkenscheid

  • Waarom werken effectieve psychologische   
  behandelingen? Dr. Ger Keijsers

  • PratenOnline, real time oplossingsgerichte   
  chathulpverlening aan jongeren vanaf 12 jaar. 
  Drs. Janet van Bavel

16.45 – 17.00 Plenair slot: Intermezzo en uitreiking RINO   
  Groep-posterprijs door Jury

17.00   AFSLUITING DOOR DAGVOORZITTER

  Borrel tot 18.00 uur

Meer informatie over de sprekers is te vinden op 
www.zonderzorg.nl/nip  

Programma
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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
ZonderZorg: www.zonderzorg.nl/nip

Datum & Locatie
De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag
25 november 2011 in de Jaarbeurs te Utrecht.
Deze locatie is goed bereikbaar met zowel de 
auto als met het openbaar vervoer. U ontvangt 
bij uw deelnamebevestiging een 
routebeschrijving.

Accreditatie
Zodra de accredicatie door de FGzP is 
toegekend, zal deze worden vermeld op 
www.zonderzorg.nl/nip

RINO Groep-posterprijs
Klinisch psychologen, klinisch 
neuropsychologen 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 
ZonderZorg. Tot 1 oktober kunnen voorstellen 
worden ingestuurd. De posters worden door 
een vakjury beoordeeld.

Aan het einde van de dag wordt de RINO 
Groep-posterprijs ter waarde van €500,- 
uitgereikt aan de collega met de beste poster.

Meer informatie
Voor meer informatie over dit congres neemt u contact op met het organisatiebureau:

Sue Lijkwan
Telefoonnummer: 020 - 623 97 44
E-mail: sue@zonderzorg.nl
www.zonderzorg.nl/nip

Deelnamekosten
De kosten voor deelname bedragen €225,- 
voor NIP-leden, €275,- voor niet NIP-leden en 
€125,- voor GZ-psychologen in opleiding tot 
specialist (GIOS). Dit bedrag is inclusief lunch 
en consumpties. Betaling vindt plaats via een 
eenmalige machtiging.

Annuleren
Tot 14 oktober kunt u, uitsluitend schriftelijk, 
annuleren. Wij berekenen dan €35,- 
administratiekosten. Bij annulering na 14 
oktober bent u het volledige 
inschrijvingsbedrag verschuldigd.


