
 

Beste VVP-lid, 

Nog net voor de zomervakantie willen we jullie uitgebreid informeren en tegelijk van harte 
uitnodigen voor onze wetenschappelijke herfstactiviteiten. De opleidingsmomenten gaan 
door op 2 opeenvolgende dagen, donderdag 7 en vrijdag 8 november 2019, in Hotel Van der 
Valk in Beveren-Waas. Deze plek ligt centraal, op een halfuur rijden van Gent en Antwerpen. 
De treinstations van Sint-Niklaas en Beveren zijn vlakbij, een taxi brengt u op minder dan 10 
minuten per plaatse.   

De klassieke herfstvergadering vindt plaats op donderdag 7 november 2019. Er is gekozen 
voor een interactieve editie, met workshops, debatten, en rondetafelgesprekken. We bieden 
tal van onderwerpen aan, waaruit u kan kiezen volgens eigen interesse. De lijst van de 
workshophouders is nog niet volledig, maar diegenen die vermeld staan, hebben hun 
aanwezigheid bevestigd. We zullen bij de indeling zeker rekening houden met uw 
voorkeuren, en bij grote interesse zo nodig een tweede sessie inlassen.  

De volgende onderwerpen zijn momenteel beschikbaar: 

1. Hoe verder na de Staten-Generaal van de Geestelijke Gezondheidszorg? (Guy 

Tegenbos, Rik Van Nuffel, Kris Van den Broeck, Kirsten Catthoor). 

2. Welke beroepsbelangen van de psychiater zijn prioritair voor de volgende jaren? 

(met o.a. Geert Dom en Caroline Depuydt). 

3. Rijbewijs bij personen met een psychische problematiek (Jurgen De Fruyt, Marc Tant, 

Thomas Pattyn). 

4. Burn-out bij zorgprofessionals (Andy De Witte en Doctors4Doctors) 

5. Ethische aspecten bij deep brain surgery voor psychisch lijden (Chris Bervoets) 

6. VVP en VVK (Vlaamse Vereniging Kinder- en Jeugdpsychiatrie): samen of apart (met 

o.a. Sofie Crommen en Emmanuel Nelis van de VVK) 

7. ECT als reguliere behandelmethode: zijn we er klaar voor? (met o.a. Didier Schrijvers 

en collega’s van de sectie ECT) 

8. Psychiatrie en filosofie vanuit BeGeesterd-perspectief: mind-body dualisme (met o.a. 

Michiel van Kernebeek) 

9. Psy4Climate (met o.a. Caroline van Damme en Erik Thys) 

10. Hoe werken psychiaters en psychologen idealiter samen in een ambulante context, 

op vlak van gedeeld dossier, beroepsgeheim en de verplichte verwijzing door een 



arts? (met o.a. Koen Lowet van de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen, Kris 

Van den Broeck, Kirsten Catthoor) 

11. De CGG-psychiater: quo vadis? (met o.a. Kristien Lemaître en Wolf Spanoghe) 

12. Kwaliteitsindicatoren in de geestelijke gezondheidszorg (met o.a. Frieda Matthys en 

Ariane Ghequire)  

13. Euthanasie bij psychisch lijden: gesloten intervisiegroep met eigen in te brengen 

casusbespreking (met Joris Vandenberghe en Koen Titeca) 

14. Herziening wet gedwongen opname (met o.a. Raf De Rycke en Meester Jan Van de 

Moortel) 

15. De behandeling van de geïnterneerde patiënt: oude wijn in nieuwe zakken? (met o.a. 

Nils Verbeeck) 

16. Ambulante en outreach verslavingsbehandeling: een nieuwe protocol (met o.a. 

Hendrik Peuskens) 

17. Metabool syndroom en de kracht van bewegen bij personen met een psychische 

problematiek (Marc De Hert) 

18. Patiënten rechten, beroepsgeheim en kwaliteitswet. Hebben psychiaters voldoende 

parate kennis? (Tom Balthazar) 

Aansluitend aan de herfstvergadering kan u deelnemen aan het diner (65€), in aanwezigheid 
van Professor Silvana Galderisi (past president European Psychiatric Association) en 
Professor Mucci. Als u interesse hebt om te overnachten, kan u zelf boeken met vermelding: 
VVP congres 7 en 8 november 2019 via het emailadres: Eveline@hotelbeveren.be  

Professor dr. Galderisi en Professor dr. Mucci zullen vrijdagochtend 8 november 2019 een 
interactieve cursus geven over negatieve symptomen bij psychose. 

Negatieve symptomen zorgen voor grote lijdensdruk bij patiënten, en zijn oorzaak van een 
beperkte functionele outcome. Negatieve symptomen kunnen primair zijn binnen het 
ziekteproces. Er zijn echter ook secundaire negatieve symptomen, als gevolg van andere 
psychopathologische mechanismen, medicatiegebruik, comorbiede aandoeningen en 
omgevingsfactoren. Het onderscheid tussen primaire en secundaire negatieve symptomen is 
essentieel, vooral op vlak van behandelmogelijkheden. Tijdens de cursus zullen de 
deelnemers getraind worden in het herkennen van negatieve symptomen, het hanteren van 
een daartoe ontwikkelde vragenlijst (BNSS – brief negative symptoms scale) en het opstellen 
van een geschikte behandeling.  

In de namiddag staat de laatste interactieve activiteit op het programma, in samenwerking 
met de sectie Langdurige Zorg en Rehabilitatie: een debat over de EPA-patiënt en de 
outreach-psychiater die daarvoor zorg opneemt. De bedoeling is om samen met een aantal 
experts (o.a. met Jean-Louis Feys, Yves Wuyts en Philippe Delespaul ) tot een omschrijving 
van de EPA-patiënt te komen, die ook het meten van de ernst van de problematiek toelaat.  

Het is essentieel om tot deze omschrijving en “meetbaarheid van de ernst” te komen. Eerst 
en vooral is de overheid vragende partij. Ze willen op korte termijn kunnen evalueren of de 

mailto:Eveline@hotelbeveren.be


juiste patiënten geïncludeerd zijn in de zogenaamde 2B-teams. Voor de outreach teams zelf 
kan het een handvat zijn om de werking aan te passen of te verbeteren.  

Een programma van de namiddag en de exhaustieve lijst van deelnemende experten volgt zo 
snel mogelijk.  

 

We hopen u talrijk te mogen begroeten! 

 
Dr. Kirsten Catthoor (Wetenschappelijk secretaris) samen met ganse VVP bestuur.  


