LANDELIJKE STUDIEDAG
14.30 uur
		

Bespreken en motiveren
-B
 espreekbaar maken van verslaving, omgaan met weerstand,
vooroordelen, ontkenning, je eigen attitude etc.
		
- Toeleiding naar mogelijke interventies
		
Dick van Etten, verpleegkundig specialist GGZ Arkin (onder
voorbehoud)
15.10 uur
Samenwerking op verpleegkundige poli ‘ouderen en alcohol’
		
- Samenwerking tussen ziekenhuis St Jansdal en GGZ Centraal in
		
- Ervaringen
		
Annie van der Kooij, psychiatrisch verpleegkundige/CGt-werker
Centrum voor ouderenpsychiatrie en poli ‘ouderen en alcohol’ Ermelo/
Harderwijk
15.50 uur

Vragen en discussie

16.00 uur

Afsluiting

Data en locatie
Studiedag Ouderen & Psychiatrie: woensdag 20 september
Middag Alcoholgebruik bij Ouderen: dinsdag 31 oktober
Beide bijeenkomsten vinden plaats in Aristo Utrecht.
Kosten*
Studiedag Ouderen & Psychiatrie: € 340,00
Middag Alcoholgebruik bij Ouderen: €235,00
Combikorting en collegakorting*
Bij deelname aan beide bijeenkomsten bieden wij een korting van € 50,- op de totale prijs. Deze korting
is alleen van toepassing als dezelfde persoon aan zowel de studiedag als het middagsymposium
deelneemt.
Indien u gelijktijdig een collega aanmeldt, krijgt deze tweede (en elke volgende) persoon een extra
korting van € 25,- op de totale inschrijfkosten.
Accreditatie
Aangevraagd voor diverse beroepsgroepen. Zie onze website voor meer informatie.
Wij voorzien iedere deelnemer van een bewijs van deelname ten behoeve van punten in de vrije ruimte.
Aanmelden
U kunt zich aanmelden via onze website: www.leidscongresbureau.nl of per post: Leids Congres Bureau,
Antwoordnummer 10144, 2300 VB Leiden. Na ontvangst van uw aanmelding zenden wij u een factuur die
tevens geldt als bevestiging. Inschrijven verplicht tot betaling, zie ook de annuleringsvoorwaarden.
Annuleringsvoorwaarden*
Annuleren kan uitsluitend schriftelijk. Tot twee weken voor de bijeenkomst brengen wij € 50,00
administratiekosten per deelnemer in rekening. Als u binnen twee weken annuleert, rekenen wij
het volledige bedrag. Bij verhindering is uw plaatsvervanger uiteraard van harte welkom. Op al onze
bijeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Korting
Als u aan beide bijeenkomsten deelneemt ontvangt u € 50,- korting.
Komt u met een collega? Dan ontvangt deze een korting van € 25,-.

Onjuiste mailinggegevens
Het Leids Congres Bureau betrekt adressen uit diverse bronnen, het is daarom mogelijk dat u meer
dan één brochure ontvangt. Wilt u in dat geval zo vriendelijk zijn een exemplaar aan uw collega door
te geven? Eventuele onjuistheden in de adressering kunt u per e-mail aan ons doorgeven: info@
leidscongresbureau.nl.
Congresagenda
- Jaarcongres OGGZ, 13 juni
- Gedragsproblemen bij dementie, 20 juni
- Bewegen en valpreventie voor ouderen, 29 juni
- Domotica in de langdurende zorg, 5 september
- Jaarcongres Geriatrische Revalidatiezorg, 13 september

OUDEREN & PSYCHIATRIE
Extra aankondiging:
Middagsymposium

Kijk voor meer informatie over deze en andere studiedagen op www.leidscongresbureau.nl
* Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW

OUDEREN &
ALCOHOL
31 oktober 2017

Programma en organisatie | Leids Congres Bureau | Jacqueline van Wieringen | Postbus 16065 | 2301 GB Leiden
T 071 514 82 03 | www.leidscongresbureau.nl | info@leidscongresbureau.nl
Het Leids Congres Bureau is een professioneel congresbureau, dat sinds haar oprichting in 1986 studiedagen en congressen
ontwikkelt over uiteenlopende (wetenschappelijke) onderwerpen. Daarnaast verlenen wij ondersteuning bij de organisatie
van (inter)nationale congressen, symposia en cursussen.

Deze folder is gedrukt op chloorvrij papier.

Volg ons op twitter:
@LCBLeiden

20 september 2017
Aristo Utrecht
Met aandacht voor:
■	Recent onderzoek
■	Eenzaamheid en de oudere
psyche
■	Somatisch Onvoldoende
Lichamelijke Klachten (SOLK)
■ Persoonlijkheidsstoornissen

Studiedag

Ouderen & Psychiatrie
20 september 2017
Waarom deze studiedag?
Deze studiedag bestrijkt het snijvlak ouderenzorg en psychiatrie en gaat over nieuwe inzichten in
de wisselwerking tussen ouderen en psychische klachten, het versterken van kennis in de (nietpsychiatrische) ouderenzorg en het inzetten van expertise.
Voor wie?
Artsen, psychiaters & psychologen, specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen,
verzorgenden en andere professionals werkzaam in de ouderenzorg, thuiszorg, verslavingszorg,
ggz, ziekenhuis of huisartsenpraktijk

PROGRAMMA
9.30 uur

Ontvangst en registratie

10.00 uur
		
		
		

Opening door de dagvoorzitter
- Kader van de dag
- Inventarisatie van de achtergrond en verwachtingen van de zaal
Bernadette Willemse, programmahoofd ouderen Trimbos-instituut

10.20 uur
		
		
		
		
		
		

Feiten en ontwikkelingen
- Prevalentie
- Verschil oudere en reguliere patiënten (wisselwerking leeftijd – stoornis)
- Wat weten we en waar is nog onderzoek naar nodig?
- Verbinding GGZ en VVT
- Generieke module ouderen met psychische aandoeningen OPA
Bernadette Willemse

10.50 uur

Tijd voor vragen

11.00 uur

Ochtendpauze

11.30 uur
		
		
		

Diagnostiek en differentiaal-diagnostiek van psychopathologie bij ouderen
- Verwevenheid van verschillende stoornissen met somatiek, medicijngebruik en
dementie
- Handreikingen voor juiste diagnostiek en verwijzing
Martin Kat, psychiater klinische geriatrie Noordwest Ziekenhuisgroep

12.00 uur
		
		

Behandeling en Begeleiding: psychiatrische consultatie ouderen (PCO)
Samenwerkings- en consultatievormen psychiatrie en huisartsen
spreker: zie www.leidscongresbureau.nl/ouderenpsychiatrie

12.30 uur
Vragen en discussie
		Randvoorwaarden voor een sluitende aanpak van signalering, behandeling
en inzet juiste expertise: wat is er nodig voor voldoende aandacht voor
het ouderenperspectief en de specifieke zorgbehoefte van ouderen in de
GGZ? En: welke inzet van (ouderen)psychiatrie is nodig in de ouderenzorg?

Middagsymposium

(Problematisch) Alcoholgebruik
bij ouderen

12.45 uur

Lunchpauze

		

MIDDAGPROGRAMMA MET KEUZESESSIES

31 oktober 2017

13.45 uur

Eerste ronde parallelsessies. U kunt kiezen uit sessie A of B

Achtergrond
Het aantal problematische drinkers van 55+ neemt toe. De laatste 15 jaar is het aantal 55-plussers
dat zich meldt bij de verslavingszorg met ruim 90% gestegen. Ook de spoedeisende hulp ziet
vaak overmatig alcoholgebruik bij oudere patiënten. Negatieve wisselwerking met medicatie,
valincidenten en middelenafhankelijkheid zijn reële risico’s.
Deze themamiddag geeft u meer inzicht in de achtergrond van (problematisch) alcoholgebruik
bij ouderen, zodat u beter kunt signaleren en ageren. Ook gaan we in op hoe de verslavingszorg
en de (ouderen)GGZ elkaar kunnen versterken.

A.
		

Eenzaamheid in de context van de oudere psyche
- Ziektelast van eenzaamheid: verband met psychiatrische aandoeningen en
biologische factoren
		
- Praktische handvatten op het gebied van preventie en signalering
		
Natasja Schutter, ouderenpsychiater bij Mentrum en onderzoeker op het
gebied van eenzaamheid
B.
Persoonlijkheidsstoornissen
		Zowel onderzoek als praktijk tonen het belang aan van behandeling
van ouderen met persoonlijkheidsstoornissen. Dit type stoornis
veroorzaakt een hoge ziektelast en zorgconsumptie en gaat vaak samen
met andere problematiek (bijvoorbeeld verslaving). In deze sessie hoort
u meer over de prevalentie, kenmerken en mogelijke behandeling van
persoonlijkheidsproblematiek bij ouderen.
		
Sylvia Heijnen, klinisch psycholoog / psychotherapeut TOP klinisch
zorgprogramma persoonlijkheidsstoornissen Ouderen Mondriaan
14.45 uur

Korte pauze en sessiewisseling

15.00 uur

Tweede ronde parallelsessies. U kunt kiezen uit sessie C of D

C.
		
		

Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) bij ouderen
- SOLK en de relatie met psychiatrie
- Ziektecognities bij ouderen bij verklaarde en onverklaarde chronische
aandoeningen
		
Peter Hilderink, ouderenpsychiater en Dorien van Driel, klinisch psycholoog
SeniorBeter
D.
		
		
		
		

Verslaving en ouderen
- Verslavingsproblematiek bij ouderen: omvang en aard
- Wat zijn kenmerken van (overmatig) middelengebruik op oudere leeftijd?
- Screening & therapeutische opties
Daniëlle Schoonbrood, ouderenpsychiater Mentrum/Arkin

16.00 uur

Afsluitende borrel

Doelgroep:
artsen, psychologen, verpleegkundigen, verzorgenden en andere professionals werkzaam in de
ouderenzorg, thuiszorg, verslavingszorg, GGZ, ziekenhuis of huisartsenpraktijk.

PROGRAMMA
12.30 uur

Ontvangst en registratie

13.00 uur
		
		
		

Opening door de voorzitter
- Kader van het programma
- Inventarisatie van de achtergrond en verwachtingen van de zaal
Daniëlle Schoonbrood, ouderenpsychiater Mentrum/Arkin

13.20 uur
		
		

Alcoholgebruik bij 55-plussers
- Prevalentie alcoholgebruik en stoornis in het gebruik en kenmerken populatie
- Redenen voor het gebruik van alcohol en mogelijke oorzaken van problematisch
gebruik
		
- Richtingen voor beleid, praktijk en onderzoek
		
Marjolein Veerbeek, wetenschappelijk medewerker Programma Ouderen Trimbosinstituut
13.50 uur

Tijd voor vragen

14.00 uur

Pauze

