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Accreditatie is aangevraagd bij de FGzP

Voorwoord
Geachte collega,
In het voorjaar van 2012 zal één van de
laatste concept versies van de DSM 5.0
gepresenteerd worden, voordat deze in 2013
de huidige DSM IV zal vervangen.
Naar verwachting zal de nieuwe versie van het
- op grond van wetenschappelijk onderzoek en
klinische ervaring samengestelde classificatie-systeem, de nodige discussie
oproepen. Stoornissen verdwijnen (bv.
PDD-NOS) en “nieuwe” stoornissen worden
ingevoerd, bestaande stoornissen krijgen een
andere invulling. Wat zullen daarvan de
consequenties zijn in de dagelijkse praktijk?
Hoe beïnvloedt deze wijziging (lopend)
wetenschappelijk onderzoek?
Een aantal Nederlandse specialisten werkte
mee aan de totstandkoming van versie 5.0, in
de diverse naar stoornis gegroepeerde
werkgroepen. De eerste en tweede keynote
spreker hebben aan de DSM 5.0 meegewerkt,
de derde (zeker) niet:

● Prof. dr. H. Wijbrand Hoek is opleider
psychiatrie bij de Parnassia Bavo Groep in Den
Haag en directeur van de Parnassia Bavo
Academie. Hij is bijzonder hoogleraar
epidemiologie aan de Columbia University
New York en hoogleraar psychiatrie aan de
Rijksuniversiteit Groningen.
● Prof. dr. Susan Bögels is hoogleraar
Orthopedagogiek aan de Universiteit van
Amsterdam en initiator en directeur van het
Academisch Behandelcentrum voor Ouder en
Kind, UvA-Virenze.
● Prof. dr. Trudy Dehue is werkzaam als
hoogleraar bij de faculteit Gedrags- en
Maatschappijwetenschappen van de
Rijksuniversiteit Groningen. In haar keynote
lezing zal zij een kritische reflectie geven op
de DSM 5.0 en het idee van classificeren.

De keynote-sprekers zullen ons informeren
over de actuele kennis op hun
expertise-gebied, het proces van herziening,
en de politieke en inhoudelijke discussies die
daaraan ten grond slag liggen. Tevens zullen
zij ons op de hoogte brengen van de gevolgen
die veranderde classificatie voor diagnostiek
zal hebben, hoe dit zich vertaalt in
aanpassingen in de patiëntenzorg en welke
perspectieven er zijn voor wetenschappelijk
onderzoek.

Voorwoord
Na de keynote lezingen in de ochtend, is er
tijd voor interactie bij de thema-sessies. 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 het professioneel
statuut, wetenschappelijk onderzoek door
GZ-psychologen in opleiding tot specialist
(GIOS), de behandeling van
persoonlijkheidsstoornissen, beroepsethische
aspecten van classificeren en DSM 5.0 in de
medische psychologie.
In het middagprogramma worden presentaties
gegeven over de actuele stand van zaken
m.b.t. specifieke vormen van diagnostiek en
behandeling van de besproken stoornissen.
Tevens zal er aandacht zijn voor o.a.
implementatie van veranderingen op
medewerkers- en patiënten niveau, hoe de
voorlichting te organiseren, gevolgen voor de
financieringssystematiek en beleid,
maatschappelijke gevolgen van psychiatrische

classificatie, maar ook voor kritische noten
als: hebben patiënten baat bij DSM IV of 5.0,
hoe beïnvloedt classificeren het
psychotherapeutisch denken en handelen?
Dit jaar zal prof. dr. Mathieu Weggeman de
exclusieve workshop Leidinggeven aan
professionals? Niet doen! verzorgen. Alleen de
eerste 40 deelnemers die zich hiervoor
aanmelden kunnen aan deze 2,5 uur durende
workshop deelnemen. De kosten voor
deelname bedragen € 50,- bovenop de
entreeprijs.
Nadrukkelijk worden ook GZ-psychologen in
opleiding tot specialist gevraagd een bijdrage
te leveren aan de thema-sessies. 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 congresprogramma biedt een breed scala
aan onderwerpen die velen zal prikkelen en
interesseren. Verder zal er voldoende ruimte
en tijd zijn om elkaar te zien, handen te
schudden en met elkaar te lunchen.
Wij hopen dat u de weg naar de Jaarbeurs
op vrijdag 20 april 2012 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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Programma
09.00 – 09.30

ONTVANGST EN REGISTRATIE

09.30 – 09.45

Welkom en opening door de dagvoorzitter

09.45 – 10.20

Voeding en eetstoornissen in DSM 5.0.
Prof. dr. H. Wijbrand Hoek

10.20 – 10.55

DSM 5.0 en de mysterieuze verdwijning van de stoornis van Asperger.
Dr.Claudine Dietz
De DSM 5.0 in de forensische GGZ: lust en last.
Dr. Agnes Scholing
Neurocognitieve stoornis: Is er nog een rol voor neuropsychologen?
Prof. dr. B.A. Schmand

Angststoornissen in ontwikkelingsperspectief en de
DSM 5.0.
Prof. dr. Susan Bögels

10.55 – 11.30

Stoornissen die 'toeslaan'. Over het reïficeren van
psychiatrische diagnosen.
Prof. dr. Trudy Dehue

11.30 – 12.00

PAUZE

12.00 – 13.00

Interactie: Thema-sessies

13.00 – 14.00

LUNCHPAUZE

14.00 – 14.15

Intermezzo en uitreiking RINO Groep-posterprijs door Jury

14.15 – 17.00

PARALLELSESSIES INCLUSIEF THEEPAUZE
Diagnostiek van persoonlijkheidspathologie binnen het
kader van de DSM 5.0.
Prof. dr. E.H.M. Eurelings-Bontekoe
Suïcidaal gedrag: Een AS-0 in de DSM 5.0.
Dr. Jos de Keijser & drs. Martin Steendam

Achtergronden en dilemma’s bij het DSM 5.0 proces.
Prof. dr. H. Wijbrand Hoek
Exclusieve workshop:
Leidinggeven aan professionals? Niet doen!
Prof. dr. Mathieu Weggeman
17.00

AFSLUITING DOOR DAGVOORZITTER
Borrel tot 18.00 uur

Meer informatie over de sprekers is te vinden op www.zonderzorg.nl/nip
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Informatie
Doelgroep
Dit congres is bedoeld voor klinisch
psychologen, klinisch neuropsychologen en
gezondheidspsychologen in opleiding tot
specialist (GIOS).

Inschrijving
Aanmelden voor het congres kan via de
website van het organisatiebureau
ZonderZorg: www.zonderzorg.nl/nip

Datum & Locatie
De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 20 april
2012 in de Jaarbeurs te Utrecht. Deze locatie
is goed bereikbaar met zowel de auto als met
het openbaar vervoer.

Accreditatie
Accreditatie voor dit congres is aangevraagd
bij de FGzP. Zodra de accreditatie 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 15 maart 2012 kunnen
voorstellen worden ingestuurd. De posters
worden door een vakjury beoordeeld. Aan de
winnaar wordt de RINO Groep-posterprijs ter
waarde van € 500,- uitgereikt.

Deelnamekosten
De kosten voor deelname bedragen € 250,- per
deelnemer. GZ-psychologen in opleiding tot
specialist (GIOS) betalen € 125,-. Dit bedrag is
inclusief lunch en consumpties. Betaling vindt
plaats via een eenmalige machtiging.

Als u zich vóór 15 februari 2012 opgeeft voor
dit congres, ontvangt u een vroegboekorting
van € 50,-. Let op: deze korting geldt niet
voor de GIOS.
De deelnemers die zich inschrijven voor de
exclusieve middagworkshop van prof. dr.
Mathieu Weggeman, betalen € 50,- bovenop
de entreeprijs.

Annuleren
Tot 15 maart 2012 kunt u, uitsluitend
schriftelijk, annuleren. Wij berekenen dan
€ 50,- administratiekosten. Bij annulering na
14 maart bent u het volledige
inschrijvingsbedrag verschuldigd.

Meer informatie
Voor meer informatie over dit congres neemt
u contact op met het organisatiebureau:
Sue Lijkwan
020 - 623 97 44
sue@zonderzorg.nl
www.zonderzorg.nl/nip

