Geachte collega,
Studiekring Noord nodigt u uit voor de jaarlijkse
studiebijeenkomst, in het Hampshire Plaza
Groningen (voorheen Meerwold).
Vorig jaar stond onze studiedag in het teken van
nieuwe ontwikkelingen in de gehele geneeskunde.
Het bleek ons dat de psychiatrie een onderwerp is
met veel nieuwe ontwikkelingen en bovendien veel
raakvlakken met de verzekerings- en
bedrijfsgeneeskunde heeft. Vandaar dat we dit jaar
de gehele studiedag aan psychiatrie wijden.

Studiekring Noord voor Verzekeringsartsen en
Bedrijfsartsen

Studiedag

Pillen of Praten?
De nieuwste ontwikkelingen in de
psychiatrie en de implicaties voor de
bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde

donderdag 11 oktober 2007
Aanvang 09.00 uur

Lokatie: Hampshire Plaza Groningen
Laan Corpus den Hoorn 300, Groningen
tel: 050- 5248000

Volgens sommigen zijn psychiaters alleen nog
bezig met pillen. Ontegenzeggelijk is de
tegenwoordig bekende of vermoedde organische
basis van psychiatrische beelden een nieuwe
ontwikkeling met implicaties voor de etiologie en
behandeling. Maar is er dan helemaal geen plaats
meer voor psychotherapie in de psychiatrie?
Medicamenteuze behandeling kan mooi zijn, maar
hoe zit dat met de bijwerkingen? Kunnen
werknemers nog autorijden of een gevaarlijke
machine bedienen?
En dan zijn er ziekten die we een paar jaar geleden
niet eens kenden en nu wel haast epidemische
vormen lijken te hebben aangenomen, zoals
ADHD en dyslexie. Maar komen die alleen voor
bij kinderen, of moeten we daar in de werkende
bevolking ook rekening mee houden?
Ook malingering is zo’n onderwerp waar menigeen
een paar jaar geleden alleen aan de borreltafel over
durfde te praten. Inmiddels wordt dit onderwerp
onderkend als een serieus probleem en is het
onderwerp van onderzoek.
Kortom, vele onderwerpen, met vele vragen. Wij
zijn er dan ook van overtuigd u weer een
interessante en leerzame studiedag aan te kunnen
bieden.
Evenals afgelopen jaren zal de nascholing bestaan
uit plenaire voordrachten en workshops. Op de
studiedag kunt u maximaal aan drie workshops
deelnemen. Bij de aanmelding voor de studiedag
kunt u uw voorkeur voor de workshops aangeven
(zie aanmeldingsprocedure aan de ommezijde).

Door deze opzet zijn er enkele gevolgen voor de
aanmelding. Ten eerste: vol is vol. Workshops zijn
alleen effectief bij een beperkte groepsgrootte.
Vandaar dat we de maximale deelname aan deze
dag moeten beperken. Wie het eerst komt, wie het
eerst maalt. Aanmelding aan de zaal is niet
mogelijk. Aangezien de workshop voorkeur gelijk
met de betaling moet worden aangegeven, moet
iedere deelnemer zich individueel opgeven.
Collectieve opgave via de werkgever is dus
niet mogelijk.
Programma
08:30 uur Zaal open, ontvangst en koffie
09:00 uur Opening
09:15 uur Standaarden en Psyche
Prof.dr. J.J.L. van der Klink,
09:50 uur Persoonlijkheidsstoornissen
Drs. M.C. Hoogstraten
10:25 uur Psychosen
Dr. H. Knegtering
11:00 uur Pauze
11:15 uur Workshop ronde 1
12:15 uur Lunch
13:15 uur Geschiedenis van de psychiatrie
Prof.dr. M.J. van Lieburg
14:00 uur Stemmings- en angststoornissen
Prof.dr. W.A. Nolen
14:45 uur Pauze
15:00 uur Workshop ronde 2
16:00 uur Workshop ronde 3
17:00 uur Invullen evaluatieformulier
Sluiting met hapje en drankje

In het kader van de aangevraagde accreditatie bij de
ABSG ontvangt u aan het eind van de middag, na
inlevering van het evaluatieformulier een certificaat.
Accreditatie voor 6,5 uur zal worden aangevraagd in de
hoofdstroom arts voor arbeid en gezondheid, zowel
bedrijfs- als verzekeringsgeneeskunde.

Workshop A

Workshop H

De vernieuwde NVAB richtlijn psychische klachten
door: Prof. dr. J.J.L. van der Klink
Een interactieve workshop gericht op zowel de bedrijfsals verzekeringsarts over de oude en nieuwe richtlijn
psychische klachten.

Volwassenen en Dyslexie, door: drs E. Loykens
Wat is dyslexie en hoe stel je het vast? Wat is de
wetenschappelijke onderbouwing? Wat zijn
beperkingen voor werk en welke behandeling
bestaat er?

Omdat de accreditatie door de ABSG zal worden
gedigitaliseerd is het noodzakelijk bij opgave uw BIG
registratienummer op te geven. U kunt dit overigens
gemakkelijk opzoeken via www.bigregister.nl. Zonder
BIG nummer kunnen wij geen certificaat uitreiken.

Workshop B

Workshop I

Persoonlijkheidsstoornissen en werk
door: drs. M.C. Hoogstraten
Wat belet iemand met een persoonlijkheidsstoornis om te
werken? Welke arbeidsmogelijkheden en beperkingen zijn
bij persoonlijkheidsstoornissen aan de orde?

Het CBR en (psychische) rijgeschiktheid
door: drs H Nguyen en drs. F.M.J. Alkema
Welke regels bestaan er rondom psychische
aandoeningen of medicijngebruik en
rijvaardigheid? Wanneer is iemand rijgeschikt?

Workshop C

Sprekers:

Psychose en werk, door: Dr. H. Knegtering
Welke aandachtspunten bestaan bij het bepalen van
de arbeidsmogelijkheden met mensen met een
(voorgeschiedenis) van psychosen?

Drs. F.M.J. Alkema, medisch adviseur C.B.R.

Workshop D

Drs. M.C. Hoogstraten, psychiater en
psychotherapeut, Axenza (zorggroep) Lentis

Aanmelding vindt plaats door € 100,- vóór
15 september 2007 over te maken op
postbankrekening 9236889 ten name van
Studiekring Noord te Winsum onder vermelding
van: uw BIG nummer (11 cijfers) en workshop
voorkeur (maximaal 5 letters, zie onder). Gezien
de lage prijs is het niet mogelijk bij annulering de
deelnamekosten te retourneren
Hoe kan de workshop voorkeur worden
aangegeven? Elk van de georganiseerde
workshops heeft een letter (A t/m I). Op uw
overschrijving voor de opgave kunt u door de
letter volgorde bij de mededelingen uw voorkeur
aangeven. Bijvoorbeeld: “<BIG nummer>FDBHG”. In dit geval zou u het liefst workshop F
bezoeken, als tweede voorkeur workshop D etc.
Bij de indeling van de workshops zullen we zoveel
mogelijk met uw voorkeur rekening houden. Aan
de zaal ontvangt u uw definitieve indeling.

ADHD en ASS bij volwassenen,
door: drs. M.R.A. Santana
Overzicht van epidemiologie, theorie en indeling. Welke
nieuwe inzichten ten aanzien van diagnostiek of therapie
zijn er? Wat zijn inzichten t.a.v. beperkingen en werken?

Lokatie:
Adres: Hampshire Plaza Groningen
Laan Corpus den Hoorn 300, 9728 JT Groningen,
U bent bereikbaar via: 050-5248000
Zie voor routebeschrijving:
www.hampshire-plazagroningen.nl

Workshop F

Studiekring Noord: N.Visser, C. Vorselman,
J.Miedema, P.A.C.H.Joosten, J. Spanjer, en
J.Buitenhuis.
www.studiekringnoord.nl
E-mail: info@studiekringnoord.nl

Workshop E
Malingering, door: drs. C.J.F. Kemperman
Hoe kan het verschil tussen aggravatie, simulatie of
nagebootste stoornis worden bepaald? Wat is de
epidemiologie, hoe is malingering vast te stellen?
EMDR, door: drs.E.M.Engwirda
Wat is EMDR en waar kan het voor worden
gebruikt? Welke wetenschappelijke onderbouwing
bestaat er? Welke argumenten hebben de voor- en
tegenstanders?

Workshop G
Verslaving, door: Dhr. R. Otten
Wanneer is er sprake van verslaving? Hoe zit dat
met nieuwe verslavingen als sex-, internet-, gamesen MSN/SMS-verslaving. In hoeverre kan iemand
op zijn gedrag worden aangesproken?

Drs. E.M.Engwirda, klinisch psycholoog en
psychotherapeut werkzaam bij arbeid & psyche

Drs. C.J.F. Kemperman, neuroloog en psychiater
Prof.dr. J.J.L. van der Klink, hoogleraar sociale
geneeskunde RUG en programma directeur NSPOH
Dr. H. Knegtering, psychiater, hoofd afdeling
psychosen, Universitair Centrum Psychiatrie, UMCG
Prof.dr. M.J. van Lieburg, hoogleraar Medische
geschiedenis aan de Rijkuniversiteit Groningen
Drs. E. Loykens, directeur/orthopedagoog
Stichting Molendrift Groningen
Drs. H Nguyen, medisch adviseur C.B.R.
Prof.dr. W.A. Nolen, Psychiatrie, in het bijzonder
Emotionele Stoornissen. UMCG
Dhr. R. Otten, preventiefunctionaris VNN
(Verslavingszorg Noord Nederland)
Drs. M.R.A. Santana, psychiater/psychotherapeut,
hoofd Expertise Centrum MoleMann

