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Dagvoorzitter Mariette de Zwaan, Atlant
09.15

Inloop met koffie/thee

09.45

Welkom en introductie programma

10.00	Herstel, empowerment en ervarings
deskundigheid in de psychiatrie
Wilma Boevink, Trimbos-instituut
In deze sessie neemt Wilma Boevink u mee in de wereld
van herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid,
en laat u inzien wat het belang van deze begrippen is
voor de hulpverlening aan ouderen met psychisch lijden.
10.25	Ondersteunen van mantelzorgers van ouderen
met ernstige psychiatrische aandoeningen
Marian Zegwaard, Altrecht
De rol van de mantelzorger wordt steeds belangrijker
in onze samenleving. Hoe speel je als verpleegkundige
nu eigenlijk in op de behoefte aan ondersteuning van
mantelzorgers van ouderen met ernstige psychiatrische
aandoeningen. Marian Zegwaard (28 maart jl. gepromoveerd op dit onderwerp) heeft een interventie ontwikkeld
om in te spelen op deze behoeften.
10.50

Uitreiking NKOP award

11.15

Pauze

11.30

Parallelsessie I
Zie volgende pagina voor meer informatie

12.45

Lunch en postermarkt

NKOP Symposium
donderdag 16 november 2017
Trimbos-instituut Utrecht
In één dag bent u weer helemaal bij! Sprekers vertellen
over recente bevindingen over verschillende onderwerpen
binnen ons vakgebied. Naast interessante lezingen
staan ook een interactieve sessies en 8 verschillende
parallelsessie op het programma.

13.30	Weloverwogen of niet
Ista Bogers, GGZ Drenthe en Gert van Dijk,
Artsenfederatie KNMG
Ista en Gert gaan in deze sessie in op de dilemma’s
rondom de wens voor euthanasie van oudere psychiatrische patiënten. In hun sessie zullen zij ook vragen naar
uw mening.
14.15

Parallelsessie II
Zie volgende pagina voor meer informatie

15.30

Pauze

15.45 	Van het hart: Ouderenzorg, klinische geriatrie
en ouderenpsychiatrie horen onder één dak
Richard Oude Voshaar, Universitair Medisch
Centrum Groningen
In deze lezing van ‘van het hart’ neemt Richard Oude
Voshaar ons mee in zijn visie. Hij hoopt dat over 10 jaar
de zorg voor ouderen niet meer gefragmenteerd, maar
verenigt te werk gaat. De lezing biedt het publiek de
ruimte hierop te reageren. Moet de ouderenpsychiatrie
zich wel zo afscheiden?
16.10	Kennisagenda Ouderenpsychiatrie
Bernadette Willemse, Trimbos-instituut
Het NKOP heeft het initiatief genomen om samen met
de betrokken GGZ en VVT organisaties een kennisagenda
ouderenpsychiatrie op te stellen. De bevindingen en implicaties voor de praktijk zullen hier gepresenteerd worden.
16.20

Afsluiting

16.30

Borrel en napraten

Parallelsessie I

Parallelsessie II

1.	Life review
Janny Beernink, VGGNet
In deze workshop maak je kennis en doe je ervaring op
met ‘Wie ben ik?’, een levensverhaleninterventie voor
volwassenen met depressieve klachten en verstandelijke
beperkingen. In deze sessie met specifieke aandacht
voor ouderen.

1.	Licht op slaapproblemen bij ouderen
Maureen Smeets-Janssen, GGZ; GGZ Centraal Ermelo
In deze sessie laat Maureen, samen met een collega, het
licht vallen op slaapproblemen bij ouderen. Ze vertellen
hierin over de ingewikkelde samenhang van slaapproblemen met stemmingsklachten en cognitieve problemen,
en geven een demonstratie van lichttherapie.

2.	Welzijn in gerontopsychiatrie
Elja van der Wolf, Laurens en Anne van den Brink,
Waalboog
Niet alleen karakteristieken en het beloop van het
ziektebeeld van mensen met zowel somatische als
psychiatrische problemen komen in deze sessie aan
bod, alsook het welbevinden van mensen met gerontopsychiatrische problematiek.

2.	Diagnostiek, behandeling en omgang met ouderen
met autismespectrumstoornissen versus persoonlijkheidsstoornissen
Sylvia Heijnen, Mondriaan
Aan de hand van de huidige stand van kennis en
praktijkvoorbeelden neemt Sylvia Heijnen ons mee
in de diagnostisering, behandeling en de omgang
van ouderen met autismespectrumstoornissen versus
persoonlijkheidsstoornissen.

3.	Diagnostiek bij migranten: Een vak apart
Mammate Yahyaoui, I-psy
	Aan de hand van praktijkvoorbeelden neemt Mammate
Yahyaoui ons mee in de diagnostisering, behandeling
en de omgang van ouderen met een migratieachtergrond. Aan bod komen mogelijkheden en onmogelijkheden van de toepassing van de huidige testmaterialen,
betekenisgeving en de rol van het systeem. Indien er
behoefte is aan verdieping van een specifieke onderzoeksmethode kunnen vragen hierover vooraf gemaild
worden naar de organisator.
4.	Alcohol en ouderen
Marjolein Veerbeek, Trimbos-instituut en
Henk-Willem Altena, Tactus Verslavingszorg
Marjolein gaat in deze sessie in op de resultaten van een
onderzoek over de aard en omvang van alcoholgebruik
bij 55-plussers en de redenen waarom zij alcohol drinken.
In aansluiting hierop zal Henk-Willem u meenemen in het
bespreekbaar maken van alcoholgebruik bij ouderen.

3.	Aan de slag met het zorgpad
Leila Kaddioui, Sint Jacob
Hoe kom je tot een helder en werkbaar zorgpad
onbegrepen gedrag? Wat is de meerwaarde daarvan?
Daarover meer in deze workshop.
4.	Schemagroepstherapie voor ouderen met complexe
persoonlijkheids- en coping problematiek
Silvia van Dijk, UCP deeltijdbehandeling ouderenpsychiatrie
Ouderen met persoonlijkheidsproblematiek worden
vaak niet behandeld volgens de richtlijnen. In deze
sessie vertelt Silvia over een recent ontwikkelende
schemagroepstherapie aangevuld met PMT, die vanuit
de praktijk ontwikkeld is. Er zullen een paar experiëntiële
oefeningen gedemonstreerd worden. Inmiddels is een
ZONMW subsidie toegekend voor een RCT.

Posters

NKOP Award

De postermarkt biedt onderzoekers de mogelijkheid
hun werk te presenteren. Onderzoekers die een poster
willen presenteren kunnen dit voor 16 oktober 2017 via
nkop@trimbos.nl laten weten. De onderzoekers kunnen
de poster zelf afdrukken of dit via het NKOP laten doen.

Tijdens de dag wordt de ‘NKOP Award’ uitgereikt aan
diegene die het afgelopen jaar veel heeft betekend
voor de professionals in de Ouderenpsychiatrie.
Suggesties zijn van harte welkom, en kunt u indienen
bij nkop@trimbos.nl.

Aanvullende informatie
Kosten
De kosten voor het symposium bedragen € 265. Voor
medewerkers van de NKOP leden geldt dat 1 medewerker
gratis deel kan nemen en vervolgens per deelnemer € 185.

Accreditatie

ontvangt u de factuur. Bij annulering tot 16 oktober vindt
restitutie plaats. Daarna worden de kosten van deelname
in rekening gebracht. Een vervanger kan gebruik maken
van uw inschrijving, indien haar of zijn naam vooraf
wordt doorgegeven aan nkop@trimbos.nl.

Accreditatie NIP, NVvP, verpleegkundig specialisten register,
FGzPt, register Zorgprofessionals en V&VN is aangevraagd.

Vragen?

Locatie

Claudia van der Velden of Ceciel Heijkants
nkop@trimbos.nl

Zaalverhuur 7, Boothstraat 7 3512 BT Utrecht. In verband
met beperkte parkeermogelijkheden adviseren wij u om
gebruik te maken van het openbaar vervoer.

Aanmelding
Voor dit symposium kunt u zich aanmelden via de website
www.nkop.nl. In de maand voorafgaand aan het symposium

Kijk op www.nkop.nl voor de meest recente
informatie over het programma, de sprekers
en aanmelding.

