Symposium

Datum:
Lokatie:

Therapietrouw en ziekte-inzicht bij patiënten met psychotische stoornissen

Woensdag 8 september 2010
Auditorium van het Boijmans van Beuningen Museum, Museumpark 20, 3015 CX Rotterdam

1130-1230

Inloop en lunch

1230-1235

Prof. dr. Niels Mulder, psychiater
Erasmus MC en Bavo-Europoort, Rotterdam

Welkomstwoord door de dagvoorzitter

1235-1315

Prof. dr. Peter Weiden, psychiatrist
University of Illinois at Chicago

Why medications fail for persons with
schizophrenia? Placing medication adherence
in the context of improving outcomes.

1315-1335

Drs. Emile Barkhof, psychiater
Academisch Medisch Centrum, Amsterdam

Motivational Interviewing ter verbetering van
therapietrouw bij patiënten met psychotische
stoornissen.

1335-1355

Prof. dr. André Aleman, neuropsycholoog
Universitair Medisch Centrum Groningen

Ziekte-inzicht bij psychotische stoornissen:
neuropsychologie en ontwikkeling van een
nieuwe cognitieve interventie.

1355-1430

Paneldiscussie met:

Onderwerp:

-

1430-1515

Prof. dr. Peter Weiden
Drs. Emile Barkhof
Prof. dr. André Aleman
Prof. dr. Mark van der Gaag, klinisch
psycholoog, VU, Amsterdam

Moderator:

Ziekte-inzicht lijkt belangrijk voor een gunstig
beloop van een psychotische stoornis. Kunnen
we het verhogen met onze interventies? En hoe
zinvol is het eigenlijk om goed inzicht tot stand
te brengen? Is het soms schadelijk, en kunnen
we behandelcoöperatie en een gunstige
prognose niet beter via andere wegen bereiken?

-

Over deze onderwerpen wordt gediscussieerd.

Prof. dr. Niels Mulder

Koffie en thee

Promotie

Adherence to Treatment in Patients with Psychosis

Lokatie:
1530 – 1630
1630 – 1830

Arminiuskerk, Museumpark 3, 3015 CB Rotterdam
Openbare verdediging van proefschrift door dr(s) Tonnie Staring
Receptie

Personalia
Prof. dr. André Aleman is neuropsycholoog en hoogleraar cognitieve neuropsychiatrie aan het Universitair
Medisch Centrum Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn onderzoek betreft de cognitieve en neurale
basis van psychose en van emotionele verstoringen. Hij promoveerde in 2001 cum laude aan de Universiteit
Utrecht op onderzoek naar hallucinaties bij schizofrenie. Hij publiceerde meer dan 100 internationale artikelen.
In 2006 ontving Aleman een prestigieuze European Young Investigator Award van de European Science
Foundation voor zijn onderzoek naar zelf-inzicht en psychose. Recent werd hij benoemd tot lid van de Jonge
Akademie van de KNAW.
Prof. dr. Mark van der Gaag is klinisch psycholoog en psychotherapeut. Hij is hoofd van het psychose onderzoek
van Parnassia bv te Den Haag en hoogleraar klinische psychologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Zijn
huidig onderzoek richt zich op mensen met een ultrahoog risico op het ontwikkelen van een psychose, het
cognitieve model van psychose en de cognitief gedragstherapeutische behandeling van psychose.
Drs. Emile Barkhof is sinds 1996 psychiater, en thans werkzaam als hoofd van de zorglijn Acute stoornissen en
wnd. Geneesheer-directeur van de Divisie Psychiatrie in het AMC, Amsterdam. Hij is projectleider van het
MATCH-onderzoek, waarin het effect en mechanismen van een geadapteerde vorm van Motivational
Interviewing worden onderzocht ten aanzien van de therapietrouw aan antipsychotische medicatie bij patiënten
met schizofrenie.
Prof. dr. Niels Mulder is werkzaam als psychiater en opleider bij Bavo-Europoort in Rotterdam, en als
hoogleraar Openbare Geestelijke Gezondheidszorg bij het O3 Onderzoekcentrum van het Erasmus Medisch
Centrum in Rotterdam. Zijn onderzoek betreft de effecten van dwang en drang in de psychiatrie, het voorkomen
van dwangmaatregelingen zoals gedwongen opnames en separeren, motivatie voor behandeling en routine
outcome monitoring.
Prof. dr. Peter Weiden is psychiatrist and professor at the Center for Cognitive Medicine, University of Illinois
Medical Center in Chicago, US. His fields of expertise include medication adherence and cognitive behavioral
therapy for patients with psychosis.
Drs. Tonnie Staring is GZ-psycholoog en cognitief gedragstherapeut VGCt bij Bavo-Europoort in Rotterdam.
Hij heeft bij het O3 Onderzoekcentrum promotie-onderzoek gedaan naar de effecten van een interventie om
therapietrouw te verhogen bij patiënten met een psychotische stoornis. Zijn publicaties betreffen therapietrouw,
ziekteinzicht, motiverende gespreksvoering, en cognitieve gedragstherapie bij psychose.

