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In 1998 werd het beroep van GZ-psycholoog wettelijk vastgelegd in een
BIG-registratie. Een mijlpaal voor de psycholoog, werkzaam in de
individuele gezondheidszorg. In het najaar van 2012 werd de NVGzP
opgericht; dé vereniging van BIG-geregistreerde GZ-psychologen en haar
specialismen: de klinisch psycholoog en de klinisch neuropsycholoog.

Anderzijds hebben veel patiënten psychologische klachten van medicatie
die zij gebruiken (al dan niet terecht), die niet worden onderkend en niet
adequaat worden behandeld.
Hulp bij afbouw of vermindering van medicatie of overstappen op
psychologische vormen van therapie, is een aandachtsgebied van de
GZ-psycholoog.

In januari 2018 zijn er dus twee jubilea! Dat is aanleiding tot een
symposium met de titel ‘Dilemma’s en innovaties in de diagnostiek’.
De GZ-psycholoog is bij uitstek opgeleid om bij te dragen aan zorgvuldige
diagnostiek in de geestelijke gezondheidszorg.

SESSIE 1: INNOVATIES IN DE DIAGNOSTIEK
Hierin komen aan de orde: Transdiagnostische factoren en de rol van de
diagnostiek hierin.
Het gaat steeds meer om dynamische netwerkanalyses die een alternatief
bieden voor de categoriserende diagnostiek in de geestelijke
gezondheidszorg. Dit zal ook een ander beeld schetsen van het probleem
van co-morbiditeit van de psychopathologie. Nieuwe vormen van online
monitoring die een rol kunnen spelen in de functionele analyse in de
diagnostiek. Deze vormen geven zicht op een andere individueel gerichte
benadering van ROM en gericht op klachten die de patiënt zelf als het
meest prominent ervaart.

In de plenaire ochtendsessie wordt de basis gelegd voor de dilemma’s en
behoefte aan innovaties in de diagnostiek. Dit thema speelt ook een rol
buiten de geestelijke gezondheidszorg. Daarna volgen vier parallelsessies
die elk vanuit een verschillende invalshoek aandacht besteden aan de
uitwerkingen hiervan.
PLENAIR: ONDERDIAGNOSE EN OVERDIAGNOSE
In de GGZ en somatische werkvelden, is zowel onderdiagnose als
overdiagnose een onderbelicht probleem dat consequenties heeft voor
zowel de patiënt als voor het (niet) handelen van de professional.
Te denken valt aan de sterke toename van SSRI-medicatie bij angst- en
stemmingsstoornissen.

SESSIE 2: KNO-GGZ: KWALITEITSSTANDAARDEN
Sinds het bestuurlijk akkoord voor de geestelijke gezondheidszorg
2013-2017, is er ook een nieuwe ontwikkeling gestart van
kwaliteitsstandaarden en de implementatie daarvan. Eind 2017 zullen de
26 generieke modules en 16 zorgstandaarden gereed zijn.

Hoe verhouden deze nieuwe kwaliteitsstandaarden zich tot shared
decision making, matched care en gepersonaliseerde zorg? Wat is de rol
van professionals en zorgverzekeraars in het gebruik hiervan? Je wordt
in de gelegenheid gesteld om hiervan kennis te nemen en in discussie te
gaan over de implementatie.
SESSIE 3: SOMATISCHE CO-MORBIDITEIT
In deze sessie wordt het belang onderkend van de samenhang tussen
psychologische klachten en somatische pathologie.
Thema’s:
(a) psychologische complicaties als angst, depressie en cognitieve
klachten bij chronische ziekte(n);
(b) de psychologische klachten van de niet-demente hersengestoorde
patiënt met stoornissen in de aanpassing in het dagelijks leven;
(c) de psychologische bijwerkingen van voorgeschreven medicatie.
SESSIE 4: KINDEREN & JEUGDIGEN
Hier staan de Kind & Jeugd-GGZ en de Kind & Jeugd-zorg in de pediatrie
centraal.
Naast lezingen over onderzoek op het gebied van diagnostiek en
differentiaal diagnostiek, wordt uitgebreid aandacht gegeven aan de
politieke dilemma’s die zeer actueel zijn in de jeugd-GGZ, de grens
tussen de jeugdzorg en de jeugd-GGZ, de problemen met indicatiestelling
en de wachtlijstproblematiek. Een discussie hierover en evaluatie hiervan
is op z’n plaats.
PLENAIR: …
Tot slot volgt een plenaire sessie waarbij de in de praktijk van de
individuele gezondheidszorg werkzame psycholoog handvatten krijgt voor
zijn/haar rol als scientist-practitioner.
Een discipline gaat slechts vooruit als er ook gebruik wordt gemaakt van
nieuwe observaties en gegevens die in de praktijk worden verzameld en
gedeeld.
Een spreker, afkomstig uit één van de belangrijkste stakeholders voor de
GZ-psychologie, sluit het inhoudelijke deel af.
De dag wordt feestelijk afgesloten om ons dubbeljubileum te vieren.

POSTERPRESENTATIES
Tijdens de dag zijn er posterpresentaties van bijzondere en gedreven
scientist-practitioners. Nadere informatie hierover volgt na de
zomervakantie.
KOSTEN
• NVGzP-leden:					€
• Bij directe aanmelding als NVGzP-lid:		
€
• P3NL-leden:						€
• Niet-leden:						€

195,215,230,245,-

AANMELDEN
Indien je je nu aanmeldt voor ons jubileumcongres, ben je verzekerd van
een plaats.
De eerste 10 aanmeldingen ontvangen het boek ’47 redenen om niet in
therapie te gaan…. en één om het wel te doen’ van Martin Appelo.
Aanmelden kan door een mail te sturen aan: bureau@nvgzp.nl
onder vermelding van: je naam, BIG-registratienummer en eventueel
lidmaatschapsnummer.

