Nieuwe ontwikkelingen in de behandeling van depressie en angst
Symposium
23 april 2009 van 15.00 – 18.00 uur
Drienerburght, Universiteit Twente, Enschede
Op 23 april tekenen ADAPT en de Universiteit Twente een samenwerkingsconvenant. ADAPT is
een onderdeel van Dimence (een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Overijssel) dat
zich gespecialiseerd heeft in de behandeling van cliënten met een angst- of depressieve stoornis.
Het doel van de samenwerking is academisering van de geestelijke gezondheidszorg binnen
Dimence. Bij academisering kan worden gedacht aan het behandelen conform richtlijnen
(evidence-based), monitoring van de kosten en de effecten van behandeling en preventie en
aansluiting bij universitair wetenschappelijk onderzoek. We denken daarbij onder meer aan
onderzoek naar de effecten van nieuwe zorg, waarbij technologische toepassingen een steeds
grotere rol spelen, en het ontwikkelen van stepped-care programma’s. Een goede uitwisseling
tussen wetenschappelijke kennis en klinische ervaring is daarbij cruciaal.
Om de start van de samenwerking te markeren, vindt er op 23 april een symposium plaats. Zowel
medewerkers van Dimence als van de Universiteit Twente bespreken een aantal nieuwe,
belangwekkende ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg. Afsluitend is er tijd om met
elkaar een borrel te drinken.
U kunt zich opgeven door een e-mail te sturen aan: L.C.vandeVen-deBoer@gw.utwente.nl
Programma
14.30 uur

Ontvangst.

15.00 uur

Welkom door voorzitter Prof. Dr. E.R. Seydel,
voorzitter vakgroep Psychologie & Communicatie van Gezondheid & Risico.

15.10 uur

Bestaansangsten, ook in de psychiatrie?
Prof. Dr. G. Glas, A-Opleider Dimence, hoofd onderzoek ADAPT.

15.35 uur

“De geestelijke gezondheidszorg zou zich meer met geestelijke gezondheid
moeten bezighouden.”
Dr. G.J. Westerhof, universitair hoofddocent klinische gezondheidspsychologie.

16.00 uur

Wetenschappelijk onderbouwd handelen in de praktijk van de GGZ, geen
vanzelfsprekendheid.
Drs. M.K. van Dijk, GZ psycholoog en onderzoeker ADAPT.

16.25 uur

Toelichting op onderzoeksprogramma klinische gezondheidspsychologie UT.
Dr. E.T. Bohlmeijer, universitair hoofddocent klinische gezondheidspsychologie.

16.40 uur

UT + ADAPT = Innovatie in de zorg.
Drs. E. Kuiper, manager zorg ADAPT en Drs. M.A. Milo, manager ADAPT.

16.55 uur

Ondertekening convenant door Drs. S. Bangma,
voorzitter Raad van Bestuur Dimence en Prof. Dr. H.W.A.M. Coonen,
decaan Faculteit Gedragswetenschappen.
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