OCHTENDPROGRAMMA

AAN HET WERK

MIDDAGPROGRAMMA

Naam
Correspondentieadres
Postcode / plaats

VOORZITTER:

13.30 - 14.45

Sabine Uitslag
Verpleegkundige / Tweede Kamerlid CDA

Het middagprogramma van deze werkconferentie vraagt een actieve bijdrage van de deelnemers. Er worden oplossingsrichtingen nader uitgewerkt
om tot een goede intensieve zorg in de Nederlandse GGZ te komen. De
bezoekers van de conferentie worden opgedeeld in groepen en zoeken aan
de hand van een thema naar deze oplossingsrichtingen. Deze groepen staan
onder leiding van ( één van ) de deelnemers aan de paneldiscussie later
deze middag om 15.45 uur.

OCHTENDPROGRAMMA
De lezingen in het ochtendprogramma zijn kort maar krachtig:
maximaal 15 minuten. Daarom is er ruimte voor een relatief groot aantal
sprekers, die elk een ander perspectief op de intensieve zorg in de
psychiatrie belichten.

Telefoon
E-mail
Functie
BIG registratienr.
Organisatie
Werkadres

10.00 - 10.10

THEMA’S ZIJN:

Opening dagvoorzitter

10.10 - 10.25
Marleen Barth
Voorzitter GGZ-NL:
Het perspectief van GGZ-Nederland

1
2
3
4
5
6

10.25 - 10.40
Wouter van Ewijk
Psychiater:
Intensieve zorg in de geestelijke en de somatische
gezondheidszorg: een benchmark

7
8

Postcode / Plaats

Het therapeutisch milieu op de verpleegafdeling
Toepassing van dwang en drang
Medische en zorgdiagnostiek
Instellingsbeleid en afdelingsorganisatie
Opleiding en scholing
De verantwoordelijkheid van de psychiater als eindverantwoordelijke
in de behandeling
Het politieke kader
De rol van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.
Deelnemers kunnen aan 1 thema meewerken.
Voorkeuren kunnen bij de inschrijving aangegeven worden.

S.v.p. aankruisen hetgeen van toepassing is:
Ondergetekende maakt gelijktijdig het inschrijfgeld over
op banknummer 54.11.86.108 t.n.v. Stichting Sympopna
te Bilthoven.
Werkgever van ondergetekende maakt gelijktijdig het
inschrijfgeld over op banknummer 54.11.86.108 t.n.v.
Stichting Sympopna te Bilthoven met vermelding van de
naam van de deelnemer.
Naam werkgever

10.40 - 10.55
Lea Bouwmeester
Tweede Kamerlid PvdA:
Hoe denkt de politiek over goede intensieve zorg in de GGZ?

Contactpers. betaling

14.45 - 15.05

Ondergetekende machtigt Stichting Sympopna éénmalig
e 255,- van onderstaand rekeningnummer af te schrijven.

Pauze

10.55 - 11.20
Pauze

11.20 - 11.35
Dicky Roelofsen
Ervaringsdeskundige:
Hoe ervaart de cliënt de intensieve zorg in de GGZ?

11.35 - 11.50
Cecile aan der Stegge
Filosofe/verpleegkundige:
Een historische schets van de intensieve zorg in de GGZ

15.05 - 15.15
Uitreiking van de “Johannes van Duuren prijs“.
De Johannes van Duuren prijs is in 2007 op initiatief van het Nederlands
Instituut voor Psychiatrische Verpleegkunde ingesteld om GGZ-verpleegkundigen te stimuleren een concrete bijdrage te leveren aan het verminderen
of zelfs achterwege laten van dwangtoepassing, door alternatieven voor
dwang te vinden. De jury van de prijs bestaat uit betrokken en deskundige
verpleegkundigen uit de diverse beroepsverenigingen, alsmede uit een vertegenwoordiger van het patiëntenperspectief en een vertegenwoordiger
van het familieperspectief. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan één ver
pleegkundige die in haar/zijn werk op geïnspireerde wijze aantoonbaar
resultaat heeft geboekt in het verminderen van dwangtoepassing.

11.50 - 12.05
Gerda van den Hoek
Familielid:
De ervaringen van een familielid

15.15 - 15.45
Terugkoppeling vanuit iedere groep aan de hand van drie centrale vragen:
wat moet er op het desbetreffende thema gebeuren om de intensieve
zorg in de GGZ te verbeteren.

12.05 - 12.20
Justine Theunissen
Beleidsadviseur en projectcoördinator,
De Gelderse Roos
Heidi de Kam
Projectmanager Symfora Groep,
Voorzitter vakcommissie GGZ van V&VN
De verpleegkundige in de intensieve GGZ:
Nieuwe kansen - nieuwe wegen

15.45 - 16.30
Paneldiscussie: Debat tussen politici, professionals, ervaringsdeskundigen
en vertegenwoordigers van beroeps- en branche-organisaties.

16.30 - 16.50
Synthese onder leiding van de dagvoorzitter: Wat staat ons de komende jaren
te doen als professionals, GGZ-organisaties en politici om de intensieve
zorg in de GGZ in de komende twee jaar te verbeteren? De belangrijkste
actiepunten worden samengevat in een politieke en bestuurlijke agenda.

12.20 - 13.30
Lunch

16.50 -----Borrel met hapje.

Leden van V&VN krijgen bij vermelding lidmaatschapsnummer e 25,- korting.
Nr.:
Ik ben LPGGz lid en betaal e 150,(Post)banknummer.
T.n.v.
Woonplaats

U kunt zich voor deze werkconferentie inschrijven door deze kaart, of
kopie hiervan, ingevuld en ondertekend te retourneren. Het is ook
mogelijk om uw gegevens naar ons
e-mail adres te sturen. Geef s.v.p.
duidelijk aan welke thema bijeenkomst u in de middag wilt bijwonen.
Gelijktijdig maakt u het inschrijvingsgeld over op bankrekening
54.11.86.108 te Bilthoven van
Stichting Sympopna, onder duidelijke
vermelding van uw naam, woonplaats en symposium ‘Ontwrichting’.
Ofwel u kruist de éénmalige
machtiging aan op de inschrijvingskaart. Inschrijving verplicht tot betaling. U ontvangt geen nota.
Annulering kan uitsluitend schriftelijk en is mogelijk tot 1 december
2009, de annuleringskosten bedragen
e 15,-. Reeds betaald inschrijfgeld
wordt onder aftrek van deze kosten
gerestitueerd. Na 1 december 2009
is annulering niet meer mogelijk en
bent u het gehele inschrijfgeld verschuldigd. Alle eventuele invorderingskosten komen geheel voor
rekening van de inschrijver.

Geef hieronder uw voorkeur voor
1 werkthema en 1 reserve werkthema aan.
Vul uw keuze nummer in het blokje

Keuze werkthema nummer :
Reserve werkthema nummer :

Datum

Handtekening

Ondergetekende schrijft zich in voor de werkconferentie
“Intensive Care in de GGZ” van 17 december 2009 in
De Reehorst te Ede en verklaart accoord te gaan met de
inschrijfvoorwaarden.

