Datum en locatie
Woensdag 12 december 2018, De Observant Amersfoort
De Observant ligt op loopafstand van station Amersfoort Centraal

2e Landelijke Studiedag

Uw investering
€ 340,- p.p. exclusief BTW
Kortingen
Collegakorting: € 25,Groepskorting: 5 = 4
U ontmoet
Verpleegkundigen, klinisch geriaters, specialisten ouderengeneeskunde,
psychiaters, verzorgenden en anderen met interesse in psychiatrie bij
ouderen
Meer weten?
Kijk op onze website

Ook op onze agenda:

Positieve Gezondheid
 31 oktober

Zorg rond het
Levenseinde
 28 november

Organisatie van
Complexe Wondzorg
 18 december

Wils(on)bekwaamheid
 7 februari

Deze bijeenkomst is een initiatief van
Leids Congres Bureau | Academie

OUDEREN & PSYCHIATRIE
 12 december 2018

 Amersfoort

 Accreditatie

• Accreditatie: V&V, VSR, ABC1 en NVKG

Odile Brouwer
Programmamanager

• Met topsprekers Martin Kat en Jan van der Hammen

071-5148203 | info@leidscongresbureau.nl

www.leidscongresbureau.nl



• Aandacht voor stemmingsstoornissen, doodswens en rehabilitatie

www.leidscongresbureau.nl

Ouderen & Psychiatrie
Bij het ouder worden verandert er veel. Soms gaat dit gepaard met het ontstaan van psychiatrische
aandoeningen of verandert de aard van al bestaande aandoeningen. Deze psychische problemen
rond het ouder worden vragen om specifieke hulpverlening.
Tijdens deze studiedag worden verschillende symptomen en stoornissen besproken en krijgt u handvatten voor het herkennen, behandelen en organiseren van zorg binnen de ouderenpsychiatrie.

SPREKERS UITGELICHT
Dagvoorzitter
Jan kijkt met u naar recente ontwikkelingen en werpt een blik op de toekomst.
Jan Coolen vervulde uiteenlopende managementfuncties in de zorgsector en is nu
zelfstandig onderzoeker op het brede gebied van de langdurende zorg

De ene depressie is de andere niet
Martin neemt u mee in de wereld van depressies bij ouderen. Hoe herkent u dit
en hoe gaat u hiermee om?
Martin Kat is ouderenpsychiater bij de Noordwest Ziekenhuisgroep en consulent
ouderenpsychiatrie bij diverse zorgcentra en verpleeghuizen

Omgaan met een bipolaire stoornis
Jan en Elles laten u middels regietheater ervaren hoe uw gedrag ouderen met
een bipolaire stoornis kan beïnvloeden.
Jan van der Hammen is trainer en mede eigenaar van Ervarea, leren door beleven &
Elles van Velzen is trainingsacteur bij Ervarea

U ontmoet: verpleegkundigen, klinisch geriaters, specialisten ouderengeneeskunde,
psychiaters, verzorgenden en anderen met interesse in psychiatrie bij ouderen.

€ 25,collegakorting

OOK OP HET PROGRAMMA (10.00 - 16.00 UUR)
Persoonlijkheidsstoornis én doodswens
Ouderen met persoonlijkheidsproblematiek hebben vaak hun hele leven
geworsteld met hun rol in de maatschappij en het aangaan van relaties. Op
oudere leeftijd accepteren zij soms dat hun leven niet meer tot voltooiing zal
komen waarop een euthanasieverzoek kan volgen. Psychiatrische behandeling
en een euthanasietraject staan echter haaks op elkaar. Wat betekent dit voor de
behandeling en de rol van de professional?
Sylvia Heijnen-Kohl, klinisch psycholoog en manager zorg ambulant Mondriaan Ouderen

Herstel en rehabilitatie in de gerontopsychiatrie
GGZ Friesland loopt voorop als het gaat om herstel ondersteunde zorg (HOZ)
binnen de gerontopsychiatrie. Hot topics zoals persoonsgericht en samen
beslissen zijn hier onderdeel van.
• Hoe hebben zij deze HOZ vormgegeven? Wat zijn de lessons learned en hoe
zien zij de toekomst voor herstel en rehabilitatie in de gerontopsychiatrie?
Benno Wiegers, sociaal psychiatrisch verpleegkundige GGZ Friesland

Angst
Eén op de tien ouderen heeft last van ernstige angstklachten. Het grootste deel
van de ouderen zoekt hier echter geen hulp voor en blijft met de angstklachten
kampen.
• Hoe herkent u angstklachten bij ouderen? Hoe motiveert u ouderen om hulp te
zoeken voor hun angstklachten?
• Welke behandelopties zijn er om van de angst af te komen?
Mariette van Mastrigt, klinisch psycholoog/psychotherapeut Ouderenpsychiatrie
specialisme Angst en Dwang Parnassia
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