VOORWOORD

Voor het negende specialistencongres kozen wij het thema Stilte
en wij nodigden als keynote speakers uit: Salman Akhtar, over stilte
binnen psychotherapie, Manu Keirse over de stilte na het overlijden
van een naaste en Guy Widdershoven over stil staan bij de waarden
van ons vak.
In het middagprogramma wordt het thema belicht vanuit psyche
en brein, individu en context. Vakgenoten spreken o.a. over de
gewenste stilte, de gevreesde stilte, de noodzakelijke stilte, over
stilte met en zonder woorden en stilte tussen ouders en kinderen.
In de pauzes kunt u kennis nemen van posters met actueel
wetenschappelijk onderzoek en na de jaarlijkse uitreiking van
de RINO Groep posterprijs verrassen wij u weer met een (stil?)
intermezzo.
We zullen met regelmaat onze informatie aanvullen. Raadpleeg voor
actuele informatie onze nieuwe website: www.stichtingwkk.nl.
Op donderdagmiddag 20 april 2017 wordt er een preconference

negende jaarcongres voor klinisch psychologen
en klinisch neuropsychologen

workshop georganiseerd in Amsterdam in De Nieuwe Liefde.

21 april 2017
Jaarbeurs Utrecht

en asielzoekers. In 1999 kwam zijn boek “Immigration and

Accreditatie is aangevraagd bij de FGzPt

In deze workshop bespreekt Salman Akhtar zijn ideeën over de
psychotherapeutische behandeling van immigranten, vluchtelingen
Identity (Turmoil, Treatment and Tansformation)’’ uit. Sindsdien
heeft hij rond de psychotherapeutische behandeling van
vluchtelingen, asielzoekers en migranten veel gepubliceerd en
wereldwijd gedoceerd. Hij zal over dit actuele thema zijn meest
recente inzichten geven onder de titel ‘Geo-cultural dislocation:
psychological consequences’.
De congrescommissie van de Stichting Wetenschapsbevordering
Klinisch psycholoog en Klinisch neuropsycholoog (WKK),
Floor Boekholt, Tony Bloemendaal, Jeanette Dijkstra, Lidwien
Geertjens, Jos de Keijser en Sanne Tinga

PROGRAMMA
9.00 - 9.30

ONTVANGST MET KOFFIE & THEE

• Annette van Schagen, De stille nacht

mensen met doofblindheid.

verstoord: nachtmerries en andere
9.30 - 9.45

Welkom en opening door de dagvoorzitter

parasomniën.

Annette van Schagen

16.15 - 17.00

• Annelies Spek, ASS bij vrouwen en

Pieter Hulst interviewt Douwe Draaisma
over Stilte en tijd.

prikkelgevoeligheid.
9.45 - 10.30

Keynote 1: Salman Akthar, Listening to

• Salman Akhtar, Clinical use and misuse

Silence: Social and Clinical Realms.
10.30 - 11.15

Keynote 2: Manu Keirse, Stilte na het verlies

of silence.

KOFFIEPAUZE

Meer informatie over de sprekers en de lezingen is te vinden

15.00 - 15.15

KOFFIEPAUZE

15.15 - 16.15

PARALLELSESSIE RONDE 2
• Frans

op www.stichtingwkk.nl.

Qué,

Stilte

en

Klinische

Leiderschap.
11.45 - 12.30

Keynote 3: Guy Widdershoven, Stilstaan bij
morele dilemma’s

• Mariken Spuy, Rouw bij kinderen en
jongeren. Over het begeleiden van
verliesverwerking.

12.30 - 13.30

LUNCHPAUZE

• Ed de Bruin, De stille nacht verstoord:
insomnia

13.30 - 14.00

Intermezzo & uitreiking RINO Groep
Posterprijs door jury

en

verlate

slaapfase

stoornissen.
• Martin Steendam, Ssst, wees nou eens
stil, iemand wil dood!?

14.00 - 15.00

PARALLELSESSIE RONDE 1
• Anton Hafkenscheid, Wat valt er te
zwijgen? Stilte in het supervisie proces.

• Joke Hellemans, De Helende Kracht
van Stilte in Meditatie en Mindfulness.
• Marleen

AFSLUITING DOOR DE DAGVOORZITTER
BORREL tot 18.00 uur

van een dierbare.
11.15 - 11.45

17.00

Jansse,

Vertel

het!

-

• Margreet Visser, Stilte in de ouder-kind

Interpersoonlijke communicatie als

relatie bij gezinnen met ruzie en geweld.

basis voor de kwaliteit van leven bij

INFORMATIE
Doelgroep

worden ingestuurd naar davy@zonderzorg.nl. De posters

Betaling vindt plaats via vooruitbetaling op factuur, via

Dit congres is bedoeld voor klinisch psychologen, klinisch

worden door een vakjury beoordeeld. Aan de winnaar

iDeal of creditcard.

neuropsychologen en gezondheidszorgpsychologen in

wordt door de RINO Groep een posterprijs uitgereikt.

opleiding tot specialist (GIOS).

Deze prijs bestaat uit een geldbedrag van € 1.000. De

Annuleren

winnaar van de posterprijs geeft een ‘4 minute-pitch’ direct

Tot 20 maart 2017 kunt u per post of e-mail annuleren. Wij

aansluitend aan de uitreiking van de prijs.

berekenen dan € 50,- administratiekosten. Bij annulering

Inschrijving
Aanmelden voor het congres kan via de (nieuwe) website
van Stichting WKK: www.stichtingwkk.nl.

ná deze datum bent u het volledige inschrijvingsbedrag
Preconference workshop

verschuldigd.

Op donderdagmiddag 20 april 2017 wordt er een
Datum & Locatie

preconference workshop georganiseerd in Amsterdam in De

Meer informatie

De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 21 april 2017 in de

Nieuwe Liefde. In deze workshop bespreekt Salman Akhtar

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

Jaarbeurs Utrecht. Deze locatie is goed bereikbaar met

zijn ideeën over de psychotherapeutische behandeling van

congres, kijk op www.stichtingwkk.nl.

zowel de auto als met het openbaar vervoer.

immigranten, vluchtelingen en asielzoekers.

Accreditatie aangevraagd

Deelnamekosten

•

FGzPt herregistratie klinisch psychologen

Deelname congres & deelname preconference workshop:

•

FGzPt herregistratie klinisch neuropsychologen

€350,-.
Kosten voor deelname aan het congres: €300,-.

RINO Groep Posterprijs
Klinisch psychologen, klinisch neuropsychologen en

GZ-psychologen in opleiding (GIOS): €175,-

GZ-psychologen in opleiding tot specialist worden

Kosten voor deelname aan de preconference workshop:

uitgenodigd een poster te maken over lopend of afgerond

€100,-.

wetenschappelijk onderzoek, bij voorkeur met (voorlopige)
onderzoeksresultaten erin verwerkt.

NVGzP leden ontvangen €50,- korting.

Belangstellenden kunnen informatie over het maken van
een poster opvragen. Tot 1 maart 2017 kunnen voorstellen

Het deelnamebedrag is inclusief lunch en consumpties.

PERSONALIA
Dr. Salman Akhtar, Pofessor Psychiatrie aan

Margreet Visser is klinisch psycholoog bij het Kinder- en

Dr. Ed de Bruin is neuropsycholoog, ESRS-somnoloog en

het Jefferson Medical College en Traning en

Jeugdtraumacentrum Haarlem. Zij ontwikkelde mede de

postdoc onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam.

Supervisie Analyst aan het Psychoanalytic

HORIZON methodiek bij Ruzie en Geweld in het Gezin en

Hij doet sinds 10 jaar onderzoek naar slaap en is

Center of Philadelphia.

Kinderen uit de Knel.

gepromoveerd op groeps- en internet-behandeling van

Prof. Dr. Manu Keirse was werkzaam als
klinisch psycholoog, directeur patiëntenzorg,
hoogleraar en kabinetschef van de Minister
van Volksgezondheid in België.
Prof. Guy Widdershoven is hoogleraar
Medische Filosofie en Ethiek bij VU medisch
centrum. Zijn onderzoek betreft ethische
aspecten van zorg.

Dr. Annette van Schagen is klinisch psycholoog bij Stichting

adolescenten met insomnia.

Centrum ’45, partner in Arq Psychotrauma Expert Groep,

Dr. Martin Steendam is klinisch psycholoog, voorzitter

te Oegstgeest. Het onderwerp van haar promotie in 2016

van het podium voor EPA-PS bij het Kenniscentrum

was de prevalentie en behandeling van nachtmerries in de

Persoonlijkheidsstoornissen. Aan de VU doet hij promotie-

specialistische GGZ.

onderzoek naar het effect van gatekeeper trainingen in de

Annelies Spek is gepromoveerd op ASS bij volwassenen en

preventie van suïcidaal gedrag.

is hoofd van het Autisme Expertisecentrum en de Autisme

Drs. Joke Hellemans is klinisch psycholoog/

Academy. Ook is zij als consulent verbonden aan het CCE en

psychotherapeut. Zij is momenteel verbonden aan

het Pieter Baan Centrum.

UvAminds en geeft daar mindfulnesstrainingen aan ouders.

Frans Qué is zelfstandig gevestigd psychiater/

Daarnaast is zij opleider tot mindfulnesstrainer.

Prof. Dr. Douwe Draaisma studeerde

psychotherapeut, (leer)supervisor en leertherapeut

Prof. Dr. Marleen Janssen is sinds 2008 werkzaam als

psychologie en filosofie aan de Universiteit

(VPeP en NVP), supervisor en coach op het gebied van

hoogleraar orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit

van Groningen. Hij publiceerde vele

Leiderschap/Management en (één van de) hoofddocent(en)

Groningen, in het bijzonder aangeboren en verworven

boeken en is bekroond met verschillende

Leiderschap en Innovatie (PPO).

doofblindheid.

Dr. Mariken Spuij is Klinisch Psycholoog, NVO

Pieter Hulst is na zijn studie psychologie op de UvA gaan

Orthopedagoog-Generalist, cognitief gedragstherapeut

werken bij de Amsterdamse stadszender AT5. Tegenwoordig

Dr. Anton Hafkenscheid is als klinisch psycholoog en

VGCt©. Ze is verbonden aan de opleiding Orthopedagogiek

werkt Pieter voor de VPRO aan diverse programma’s zoals

psychotherapeut verbonden aan Arkin/Sinai Centrum,

van de Universiteit Utrecht en werkt daar tevens bij het

Pieter in de Prehistorie, de Proefkeuken en de Nationale

Joodse geestelijke gezondheidszorg.

Ambulatorium Polikliniek.

Wetenschapsquiz.

wetenschappelijke en literaire prijzen.

