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Voorwoord
Natuurwetenschappers zijn van mening dat de
hele biologische wereld uit systemen bestaat,
tot ver beneden het niveau van de cel. Ook in
de sociale en psychologische wetenschappen
vormen systemen en netwerken de basis van
verklaringsmodellen.
Het brein van het jonge kind ontwikkelt zich
binnen het systeem van hechtingsfiguren, het
gezinssysteem draagt bij aan een gezonde,
maar ook aan een mogelijk pathologische
ontplooiing van kinderen en jeugdigen. De
systemische context van een organisatie
beïnvloedt het functioneren en de werkwijze
van professionals.
Door de digitalisering worden de persoonlijke
en professionele sociale netwerken waarin wij
leven groter en zichtbaarder. De computer
draagt bij aan ongekende mogelijkheden om
netwerken te creëren, maar ook om deze in
kaart te brengen. Samenhangen die voorheen
niet aangetoond konden worden, verbanden
die niet gelegd konden worden, worden in

onze tijd mogelijk. Hiermee zal de visie op
psychiatrische beelden veranderen, en
daarmee ook de visie op diagnosticeren,
behandelen en wetenschappelijk
onderzoeken. De klinisch psycholoog en de
klinisch neuropsycholoog, specialisten in
denken op metaniveau en handelen in
complexe situaties met multiple invloeden,
zullen op de hoogte moeten zijn van systemen
en systemische context. Vanuit diverse
invalshoeken biedt dit lustrumcongres u
actuele informatie hierover.
In een plenaire lezing zal dr. Rutger Goekoop,
psychiater en onderzoeker, ons introduceren
in de wereld van de netwerken en de invloed
daarvan op de visie op psychopathologie.
Prof. dr. Jaap Murre, hoogleraar theoretische
neuropsychologie, bespreekt de nieuwste
visies op netwerken in het brein in relatie tot
leren en geheugen. Drs. Frans Boeckhorst,
psychotherapeut-systeemtherapeut, beziet de
invloed van instellingen en organisaties als
grote netwerken op de kwaliteit van ons werk

in de dagelijkse praktijk. Aan het eind van de
dag zal prof. dr. Paul Schnabel, directeur van
het Sociaal en Cultureel Planbureau, zijn
grote ervaring met en in netwerken met ons
delen.

Voorwoord
Naast de plenaire lezingen in de ochtend en
aan het einde van de dag, zullen er in het
middagprogramma parallelsessies worden
verzorgd waarin u bijgepraat zult worden over
de actuele stand van zaken op diverse klinisch
psychologische en klinische
neuropsychologische terreinen, alle gelinkt
aan het congresthema.
Klinisch psychologen, klinisch
neuropsychologen en GZ-psychologen in
opleiding tot specialist worden nadrukkelijk
uitgenodigd een bijdrage te leveren aan dit
congres door het inzenden van een poster over
hun lopende of afgeronde wetenschappelijk
onderzoek.
Dit vijfde congres voor specialisten biedt ook
weer gelegenheid om te ‘netwerken’ met
collegae en oude bekenden.

Wij verwelkomen u graag op vrijdag 26 april
2013 in de Jaarbeurs in Utrecht.
De congrescommissie van de Werkgroep
Klinisch Psycholoog en Klinisch
Neuropsycholoog:
Floor Boekholt
Jeanette Dijkstra
Lidwien Geertjens
Jos de Keijser

Programma
09.00 – 09.30 uur

ONTVANGST MET KOFFIE & THEE

09.30 – 09.45 uur

Welkom en opening door de dagvoorzitter

09.45 – 10.30 uur

Netwerktheorie en psychiatrie: praktische toepassingen.
Dr. Rutger Goekoop

10.30 – 11.15 uur

Netwerken in het brein.
Prof. dr. Jaap Murre

14.50 – 15.10 uur

KOFFIEPAUZE

11.15 – 11.45 uur

KOFFIEPAUZE

15.10 – 16.00 uur

PARALLELSESSIE RONDE 2

11.45 – 12.30 uur

Van systeemdenken naar netwerkdenken: het tijdperk van de haast.
Drs. Frans Boeckhorst

12.30 – 13.30 uur

LUNCHPAUZE

13.30 – 14.00 uur

Intermezzo & uitreiking RINO Groep Posterprijs door jury:
- Prof. dr. Hanna Swaab, voorzitter
- Drs. Silvia van Dijk, GIOS UMC Groningen (winnares van de posterprijs
2012).
- Dr. Ger Keijsers.

14.00 – 14.50 uur

Sociale netwerken in ons brein: de interactie tussen eigen intenties en
imitatie van andermans gedrag.
Prof. dr. Harold Bekkering
Gezinstherapie als dialoog: over de spanning tussen realiteit en ideaal in
de gezinstherapeutische praktijk.
Prof. dr. Peter Rober

Wie is wie in de ouderenpsychiatrie? Belangrijke netwerken voor de
klinisch(neuro)psycholoog.
Drs. Wilfried Ekkers
Netwerken in het brein; het zoeken naar de juiste balans.
Dr. Annelien Duits
Het beroepsprofiel: een onmisbare netwerktool.
Drs. Antoinette Alberink & drs. Diane Meijer
Hoe te handelen bij co-morbiditeit? Inzichten vanuit de netwerktheorie
en wetenschappelijk onderzoek naar angststoornissen.
Dr. Marleen Rijkeboer

PARALLELSESSIE RONDE 1
Elektroconvulsietherapie (terug) in het netwerk?!
Drs. Esmée Verwijk

Veilig Sterk en Verder - een professioneel netwerk voor behandeling van
kindermishandeling.
Drs. Sander van Arum

Naar een vast netwerk. De Nederlandse Vereniging voor
gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen.
Dr. Paul Soons & drs. Peter van Drunen

16.00 – 16.30 uur

Online netwerken voor specialisten, do's en don'ts.
Drs. Annette van Schagen

Wat kunnen psychologen leren van netwerken?
Prof. dr. Paul Schnabel

16.30 uur

AFSLUITING DOOR DE DAGVOORZITTER

De vroege ouder-kind relatie: ‘van neuron naar omgeving’.
Drs. Marja Rexwinkel

BORREL tot 18.00 uur
Meer informatie over de sprekers en de lezingen is te vinden op www.zonderzorg.nl/jaarcongres.

Personalia
Drs. Antoinette Alberink, klinisch psycholoog, Hoofd
Patiëntenzorg Pro Persona Arnhem en docent
Neuropsychiatrie SPON Nijmegen.
Drs. Sander van Arum, orthopedagoogpsychotherapeut, Hoofd Behandelzaken Jeugd De Waag
Nederland.
Prof. dr. Harold Bekkering, hoogleraar Cognitieve
Psychologie Donders Institute for Brain, Cognition and
Behaviour Radboud Universiteit Nijmegen.
Drs. Frans Boeckhorst, psycholoog-psychotherapeut,
opleider en supervisor NVRG.

Drs. Wilfried Ekkers, klinisch
psycholoog-psychotherapeut en manager zorg Parnassia
Bavo Groep.
Dr. Rutger Goekoop, psychiater en fMRI research
coördinator Parnassia Bavo Groep.
Dr. Ger Keijsers, universitair hoofddocent Radboud
Universiteit Nijmegen en Universiteit Maastricht,
hoofdopleider KP RINO Zuid en interim hoofdopleider
KP SPON.
Drs. Diane Meijer, klinisch psycholoog De Rietkamp &
praktijkopleider Tactus Verslavingszorg.

Drs. Silvia van Dijk, GIOS Universitair Medisch Centrum
Groningen.

Prof. dr. Jaap Murre, hoogleraar Theoretische
Neuropsychologie Universiteit van
Amsterdam, medeoprichter en directeur UvA NeuroTest.

Drs. Peter van Drunen, psycholoog, zelfstanding
gevestigd secretaris/bestuursondersteuner, ambtelijk
secretaris/ondersteuner Nederlandse Vereniging voor
Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen,
NVGzP.

Drs. Marja Rexwinkel, klinisch
psycholoog-psychotherapeut, kinderanalytica en IMH
Specialist, leidinggevende OuderKindLijn, Baby, Peuter
Expertise Centrum Amsterdam, hoofddocent opleiding
Infant Mental Health Specialist RINO Noord-Holland.

Dr. Annelien Duits, klinisch neuropsycholoog
Academisch Ziekenhuis Maastricht, onderzoeker School
for Mental Health and Neurosciences Universiteit
Maastricht.

Dr. Marleen Rijkeboer, universitair hoofddocent
Klinische en Gezondheidspsychologie Universiteit
Utrecht.

Prof. dr. Peter Rober, klinisch psycholoog en
gezinstherapeut, Context (Centrum voor Relatie-,
Gezins- en Sekstherapie - UZ Leuven), hoogleraar
Faculteit Geneeskunde Katholieke Universiteit Leuven
(België).
Drs. Annette van Schagen, klinisch
psycholoog-psychotherapeut GGz Centraal de
Meregaard en promovendus Universiteit Utrecht.
Prof. dr. Paul Schnabel, socioloog, directeur Sociaal en
Cultureel Planbureau en Universiteitshoogleraar.
Dr. Paul Soons, klinisch psycholoog, medisch
psycholoog St. Anna Ziekenhuis Geldrop, Universiteit
van Tilburg.
Prof. dr. Hanna Swaab, klinisch psycholoog en klinisch
neuropsycholoog, hoogleraar Universiteit Leiden,
hoofdopleider KP K&J Stichting PDO GGZ Utrecht en
hoofdopleider KNP Stichting PAON.
Drs. Esmée Verwijk, klinisch neuropsycholoog,
onderzoeker en zorginhoudelijk verantwoordelijke
Parnassia Bavo Groep, divisie Ouderen.

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/jaarcongres.

Datum & Locatie
De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 26 april
2013 in de Jaarbeurs Utrecht. Deze locatie is
goed bereikbaar met zowel de auto als met
het openbaar vervoer.

Accreditatie
De Federatie van Gezondheidszorgpsychologen
(FGzP): 5 punten.

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, bij voorkeur met
(voorlopige) onderzoeksresultaten erin
verwerkt.
Belangstellenden kunnen informatie over het
maken van een poster opvragen bij
sue@zonderzorg.nl. Tot 1 maart 2013 kunnen
voorstellen worden ingestuurd naar
sue@zonderzorg.nl. De posters worden door
een vakjury beoordeeld. Aan de winnaar
wordt door de RINO Groep een posterprijs
uitgereikt. Deze prijs bestaat uit een
geldbedrag van € 1.000,-, een wisseltrofee
naar origineel ontwerp en een oorkonde.

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 voor
automatische incasso.

Annuleren
Tot 15 maart 2013 kunt u, uitsluitend
schriftelijk, annuleren. Wij berekenen dan
€ 50,- administratiekosten. Bij annulering ná
15 maart bent u het volledige
inschrijvingsbedrag verschuldigd.

Meer informatie
Voor meer informatie over dit congres kunt u
contact opnemen met Sue Lijkwan van het
organisatiebureau ZonderZorg:

Sue Lijkwan
020 - 623 97 44
sue@zonderzorg.nl
www.zonderzorg.nl/jaarcongres

