voorwoord

Klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen krijgen en
nemen steeds meer de rol van hoofdbehandelaar en regisseur van
psychodiagnostiek en behandelingen. Om deze rol van ‘playing
captain’ op het gebied van psychodiagnostiek, behandelen,
wetenschappelijk onderzoek en management optimaal uit te
oefenen is klinisch redeneren de basis om samen met de patiënt
en diens direct betrokkenen besluiten te nemen: gedeelde
besluitvorming (‘shared-decision-making’).

achtste jaarcongres voor klinisch psychologen
en klinisch neuropsychologen
vrijdag 8 april 2016
Jaarbeurs Utrecht
Accreditatie wordt aangevraagd bij de FGzPt

In dit congres belichten we zowel de wetenschap-filosofische kant
(wat is de basis van het klinisch redeneren) als de beroepsethische,
maar ook kijken we naar de praktijk. In die praktijk wordt vaak
te veel hypothesebevestigend gewerkt (confirmation bias) en
gebruiken we te weinig zogenoemde ‘debaising strategieën’ om ons
‘luie brein’ te prikkelen.
In de lijn van onze vorige congressen willen we zowel aandacht
besteden aan

klinisch redeneren en gedeelde besluitvorming

bij complexe diagnostiek als bij complexe behandeling, bij zowel
volwassenen, ouderen als kinderen en jeugdigen.
De Congrescommissie van de Stichting WKK
(Stichting Wetenschapsbevordering KP & KNP)
Floor Boekholt, Tony Bloemendaal, Jeanette Dijkstra, Lidwien
Geertjens, Jos de Keijser en Sanne Tinga

Programma
Klinisch redeneren en Gedeelde besluitvorming

9.00 - 9.30

ONTVANGST MET KOFFIE & THEE

9.30 - 9.45

Welkom en opening door de dagvoorzitter

14.00 - 15.00

Gedeelde

volgens

het

naastbetrokkenen - ronde-tafel-discussie
O.l.v. Tony Bloemendaal en Floor Boekholt

George Westermann

De beslissende psycholoog

Gedeelde

Cilia Witteman
10.30 - 11.15

besluitvorming

Op één lijn met patiënten(verenigingen) en

Dialoogmodel

Annette van Schagen
9.45 - 10.30

PARALLELSESSIE RONDE 1

Op één lijn
Bas Haring

Verschillende

besluitvorming

in

de

perspectieven

beroepsethiek: beyond informed consent

besluitvorming

Kees Jan van den Boom

Jan Baars

“Gewoon omdat het zo voelt” - Het

Wilsonbekwaam? Analyse van een complex

KOFFIEPAUZE

aanpakken van emotioneel redeneren als

besluitvormingsproces

transdiagnostisch fenomeen.

Saskia Teunisse

11.45 - 12.30

Tussen Dodo en Placebo: Daar waar het

Miriam Lommen

Causaal

modelleren

Jim van Os

Klinisch redeneren in het KP-onderwijs

besluitvorming

Jos de Keijser, Jetske Hoornstra en Ellen

Mark Hendriks

12.30 - 13.30

LUNCHPAUZE

Horsselenberg

13.30 - 14.00

Intermezzo & uitreiking RINO Groep

Ronde-tafel-discussie met de specialisten

Posterprijs door Jury:

afdeling van de NVGzP

•

prof.dr. Liesbeth Eurelings-Bontekoe,
voorzitter

•

prof.dr. Agnes Scholing

•

drs. Audri Lamers, winnaar vorig jaar

hun

samenhang: complexiteit, systeemvisie en

11.15 - 11.45

goed toeven is voor de cliënt?

en

16.15 - 17.00

15.00 - 15.15

KOFFIEPAUZE

15.15 - 16.15

PARALLELSESSIE RONDE 2
Shared

Decision

diagnostische

Frénk van der Linden interviewt Myrthe
van der Meer

17.00

AFSLUITING DOOR DE DAGVOORZITTER
BORREL tot 18.00 uur

Making

met

zieke

kinderen. De gevaarlijke effecten van
pseudo-onafhankelijkheid.
Merlijn van Eijk

bij

Meer informatie over de sprekers en de lezingen is te vinden
op www.zonderzorg.nl/jaarcongres

informatie
Klinisch redeneren en Gedeelde besluitvorming

Doelgroep

Belangstellenden kunnen informatie over het maken van

Meer informatie

Dit congres is bedoeld voor klinisch psychologen, klinisch

een poster opvragen. Tot 1 maart 2016 kunnen voorstellen

Voor meer informatie over of om u aan te melden voor dit

neuropsychologen

worden ingestuurd naar maarten@zonderzorg.nl. De posters

congres kunt u contact opnemen met het organisatiebureau

worden door een vakjury beoordeeld. Aan de winnaar wordt

ZonderZorg via onderstaande gegevens:

en

gezondheidszorgpsychologen

in

opleiding tot specialist (GIOS).

door de RINO Groep een posterprijs uitgereikt. Deze prijs
Inschrijving

bestaat uit een geldbedrag van € 1.000,-.

Aanmelden voor het congres kan via de website van het

Maarten Stouten
Joshua Veenstra

organisatiebureau ZonderZorg:

Deelnamekosten

020 - 623 97 44

www.zonderzorg.nl/jaarcongres.

De kosten voor deelname bedragen € 275,- per deelnemer.

maarten@zonderzorg.nl

Tot 31 januari 2016 geldt een vroegboekkorting van € 50,-.

www.zonderzorg.nl/jaarcongres

Datum & Locatie

GZ-psychologen in opleiding tot specialist (GIOS) betalen

De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 8 april 2016 in de

€ 150,-. NVGzP leden ontvangen € 50,- korting.

Jaarbeurs Utrecht. Deze locatie is goed bereikbaar met
zowel de auto als met het openbaar vervoer.

De kortingen zijn niet te combineren. Het deelnamebedrag
is inclusief lunch en consumpties. Betaling vindt plaats via

Accreditatie aangevraagd

vooruitbetaling op factuur, via iDeal of creditcard.

- FGzPt herregistratie klinisch psychologen
Annuleren

- FGzPt herregistratie klinisch neuropsychologen

Tot 8 maart 2016 kunt u per post of e-mail annuleren. Wij
RINO Groep Posterprijs
Klinisch

psychologen,

GZ-psychologen

in

berekenen dan € 50,- administratiekosten. Bij annulering ná 8
klinisch

opleiding

neuropsychologen
tot

specialist

en

worden

uitgenodigd een poster te maken over lopend of afgerond
wetenschappelijk onderzoek, bij voorkeur met (voorlopige)
onderzoeksresultaten erin verwerkt.

maart bent u het volledige inschrijvingsbedrag verschuldigd.

personalia
Klinisch redeneren en Gedeelde besluitvorming

prof.dr. Cilia Witteman is hoogleraar bij
het Behavioural Science Institute van de
Radboud Universiteit te Nijmegen. Haar
leeropdracht is Psychodiagnostiek, in het
bijzonder diagnostische besluitvorming,
waarbij inzichten uit de psychologische
besliskunde worden gekoppeld aan een
visie op het psychodiagnostische proces.
prof.dr. Jim van Os is hoogleraar Psychiatrie
aan het Maastricht UMC+ en sinds 2011 lid
van de Koninklijke Nederlandse Akademie
van Wetenschappen. Hij werkt op het
raakvlak van ‘harde’ breinwetenschap en
subjectieve ervaringen van mensen met
‘lived experience’ in de GGZ.
prof.dr. Bas Haring is bijzonder hoogleraar
aan de Universiteit Leiden waar hij de
leerstoel ‘Publiek begrip van Wetenschap’
bekleedt. Hij schreef verschillende
veelgelezen boeken en probeert op een
frisse en toegankelijke manier wetenschap
en filosofie zo uit te leggen dat het
begrijpbaar wordt.
Myrthe van der Meer was redacteur en brak
door met de autobiografische bestseller
PAAZ, over de tijd die ze doorbracht op
een psychiatrische afdeling. PAAZ kreeg
lovende recensies, werd genomineerd voor
de Dioraphte Jongerenliteratuur Prijs en
wordt bewerkt tot een televisieserie.

drs. Jan Baars is klinisch psycholoog, psychotherapeut en
hoofd behandelprogramma’s Persoonlijkheidsstoornissen
en Stemming & Angststoornissen Rembrandthof (GGZ
centraal) te Hilversum en hoofddocent systeemtherapie bij
de RINO Groep te Utrecht.
drs. Kees Jan van der Boom is werkzaam als klinisch
psycholoog bij Altrecht Psychosomatiek Eikenboom.
Daarnaast is hij actief op het gebied van de beroepsethiek,
onder meer als lid van klachtencommissies en van de
Bestuurscommissie Ethische Zaken (BEZ) van het Nederlands
Instituut van Psychologen (NIP).
drs. Merlijn van Eijk is klinisch psycholoog, psychotherapeut
in de medische pyschologische setting en supervisor NVP/
VKJP/VEN. Heeft zich toegelegd op ouder-kind interactie en
op de effecten van de gezinsatmosfeer op het kind. Zij richt
zich als EMDR-behandelaar en supervisor op psychotrauma
van kinderen en hun ouders.

prof.dr. Jos de Keijser is bijzonder hoogleraar psychologie
aan de Rijksuniversiteit Groningen met als leeropdracht
de diagnostiek en behandeling van complexe rouw en is
gespecialiseerd in de behandeling van suïcidaal gedrag,
verlies na suïcide, moord en persoonsvermissing. Werkt als
klinisch psycholoog bij GGZ-Friesland en is hoofdopleider
Klinisch Psycholoog bij de RUG (Opleidingsinstituut PPO).
Frénk van der Linden is freelance journalist, interviewer en
publicist van reportages, documentaires en een roman.
dr. Miriam Lommen werkt als universitair docent aan de
Rijksuniversiteit Groningen (RUG), bij de onderzoeksgroep
Klinische Psychologie en Experimentele Psychopathologie.
Daarnaast is ze cognitief gedragstherapeut en werkt ze bij
het Ambulatorium van de RUG.
drs. Annette van Schagen is als klinisch psycholoog werkzaam
bij Stichting Centrum ’45 te Oegstgeest.

dr. Marc Hendriks werkt als klinisch neuropsycholoog bij
het Academisch Centrum voor Epileptologie Kempenhaeghe
en als universitair docent aan de sectie Neuro- en
Revalidatiepsychologie en het Donders Institute for Brain,
Cognition and Behaviour van de Radboud Universiteit.
Tevens hoofddocent Psychodiagnostiek voor de KP-opleiding
RinoZuid en hoofddocent Hersenen & Gedrag voor de KPopleiding van het RCSW in Nijmegen.

dr. Saskia Teunisse is klinisch psycholoog en klinisch
neuropsycholoog en gespecialiseerd in de hulpverlening
aan ouderen. Zij combineert haar klinische werkzaamheden
bij Amstelring Transferafdeling in VUmc met een functie
als wetenschappelijk docent bij GERION/VUmc, waar ze
postacademisch onderwijs ontwikkelt en verzorgt met als
aandachtsgebieden wilsbekwaamheid bij dementie en de
rol van de psycholoog bij euthanasie.

drs. Ellen Horsselenberg is GZ-psycholoog in opleiding tot
specialist (GIOS) bij GGZ Drenthe.

dr. George Westermann is als kinder- en jeugdpsychiater,
stage opleider kinder- en jeugdpsychiatrie en medisch
manager verbonden aan Zuyderland GGz. Hij promoveerde
op het thema advisering in de kinder- en jeugdpsychiatrie en
is (inter)nationaal betrokken bij onderzoek, kennisinitiatieven
en trainingen met betrekking tot gedeelde besluitvorming.

drs. Jetske Hoornstra is GZ-psycholoog in opleiding tot
specialist en is psychotherapeut bij PsyQ in Groningen.

