
NVvP nascholingsprogramma: najaar 2015 

De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie start in het najaar 2015 met een eigen 

nascholingsprogramma op het gebied van de vier grote stoornisgebieden:  

1 Psychotische stoornissen 

2 Stemmingsstoornissen  

3 Persoonlijkheidsstoornissen  

4 Angst-/Slaapstoornissen. 

Op  donderdag 5 november staat deel 1 Psychotische stoornissen op het programma. 

Programma 

Opening  Prof.dr. Aartjan Beekman  

Diagnostiek 
(DSM V, dimensies, stadiering, profilering) 

Prof.dr. Lieuwe de Haan 

Etiologie en Pathogenese Prof.dr. Iris Sommer 

Initiële behandeling Dr. Wim Veling 

Stabilisatie en chroniciteit Dr. René Keet 

Medicamenteuze behandeling Dr. Maarten Bak 

Psychotherapeutische behandeling   Prof.dr. Mark van der Gaag 

Recent- en toekomstig onderzoek Prof.dr. Lieuwe de Haan & Prof.dr. Iris Sommer 

 

Dagvoorzitter: Prof.dr. Lieuwe de Haan 

Praktische informatie 

Datum donderdag 5 november 2015   

Tijd 10.00 tot 17.00 uur   

Locatie Janskerk te Utrecht 
 

Kosten Vroeginschrijving (tot 1 oktober) € 275,- 
 

  Tussen 1 oktober en 4 november € 295,- 
 

Inschrijven Via de online inschrijfmodule   

Annulering Bij ontvangst van uw schriftelijke annulering vóór 1 oktober 2015 vindt restitutie plaats 
onder aftrek van € 25,00 administratiekosten. Na deze datum kan geen restitutie meer 
plaatsvinden. 

  

Accreditatie Wordt aangevraagd bij de NVvP   

Achtergrond nascholingsprogramma 

Een wetenschappelijke vereniging, zoals de NVvP, heeft verantwoordelijkheden t.a.v. het niveau van 

de beroepsuitoefening. Daarom houden we ons onder andere intensief bezig met de Opleiding 

tot Psychiater en Bijscholing zoals het jaarlijkse Voorjaarscongres. Toch is er naast de algemene 

https://www.eventure-online.com/eventure/participant/personalData.form;jsessionid=0DB6A6121D7A26549FFECD0DDF1C4840


bijscholing (die zich met name op de hele breedte van ons vak richt) meer behoefte aan nascholing, 

waarbij verdieping op een deelgebied meer centraal staat.   

Het verenigingsbestuur van de NVvP vindt dat iedere psychiater op een deskundigheidsniveau moet 

zijn/moet blijven, ten minste gelijk aan dat op het moment van afstuderen als psychiater. Nascholing 

speelt daarbij een belangrijke rol. Daarnaast kennen we als psychiater een grote variatie in 

werkgebieden, groter dan in veel andere medische specialismen. We werken klinisch, ambulant, in 

de verslavingszorg, in de Forensische Psychiatrie, in de seksuologie, etc. Ook inhoudelijk gaat de 

specialisatie steeds verder. Het is voor ons nog betrekkelijk makkelijk om gedurende onze carrière 

van werkgebied te wisselen of om werkgebieden te combineren. Die flexibiliteit binnen de 

uitoefening van ons vak willen we graag zo houden. Maar dat betekent wel dat we een algemeen 

deskundigheidsniveau in stand moeten houden. Dat kan middels deze nascholing.  

 

Samen met Starena, die al jaren bezig is op dit gebied, heeft de NVvP daarom een 

nascholingsprogramma ontwikkeld, dat ons als psychiater in staat stelt om met beperkte 

tijdinvestering goed bij te blijven. 

We hebben daarbij gekozen voor vier hoofdgebieden: Psychotische stoornissen, 

Stemmingsstoornissen, Persoonlijkheidsstoornissen en Angst/slaap stoornissen. 

 
 

 


