Programma refereermiddag
bipolaire stoornissen
Donderdagmiddag 22 september 2022
14.00-17.00 uur – Dimence Deventer
13.45 - 14.00 Ontvangst met koffie/thee en inschrijven

Diverse sprekers uit het netwerk en
daarbuiten nemen de deelnemers

14.00 – 14.05 Opening & Introductie programma
Bart Geerling - GGZ VS, hoofd Dimence Bipolair & dagvoorzitter

mee in de ontwikkelingen van het
behandelaanbod voor mensen met
een bipolaire stemmingsstoornis.

14.05 – 14.30 Plusminus; samenwerking en meerwaarde
Jeroen van der Veen, Regiocoördinator Plusminus Overijssel

Daarnaast is er aandacht voor de
organisatie van zorg en worden een
tweetal wetenschappelijke

14.30 – 15.15 Behandeling langdurige slapeloosheid met CGT-I

onderzoeken toegelicht.

Welmoed Dijkstra, psychotherapeut Angst en Stemming Twello
Nienke Vlak, GZ-psycholoog i.o. Angst en Stemming Twello

In het land wordt veel samengewerkt
en kennis ontwikkeld om patiënten

15.15 – 15.30 pauze en ontmoeting

de best mogelijke zorg te bieden.
Deze samenwerking gebeurt zoveel

15.30 – 16.00 Toekomstige organisatie van zorg voor bipolaire

mogelijk in de triade patiënt, naaste

stoornissen in Nederland

en behandelaar.

Bart Geerling, GGZ VS, hoofd Dimence Bipolair

Binnen het netwerk is er
samenwerking met o.a. plusminus,

16.00 – 16.15 Bipolair en religie: hoe verder na een psychose?
Hanneke Verboom, GGZ VS Dimence Bipolair

de vereniging voor mensen met een
bipolaire stoornis en hun naasten.
Vanuit plusminus zal de regio-

16.15 – 16.30 BI-zonder studie – promotieonderzoek
Alexandra Beunders, Aios, GGZ inGeest Amsterdam
16.30 – 16.45 Kwalitatief onderzoek naar traumabeleving bij mensen
met een bipolaire stoornis
Linda van der Voort, VIOS Dimence
16.45 – 16.52 Onderzoek naar de invloed van ‘Goed leven met een
bipolaire stoornis’ op manische symptomen
Lisette Wittenberg-Noeverman, VIOS Dimence
16.52 – 17.00 Onderzoek ‘Invloed positieve psychologische
groepsbehandeling op mate zelfeffectiviteit bij
bipolariteit’
Kayleigh Huis in ’t Veld, VIOS Dimence
17.00

Wrap up & Take Home Message
Bart Geerling

coördinator een bijdrage leveren aan
het programma.

Locatie
Live in de Steerne, Vijverzaal
Nico Bolkesteinlaan 1 - Deventer
Aanmelden
We hopen op je komst!
Aanmelden kan via deze link.
Na aanmelding ontvang je een
bevestiging.
Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd bij
de VSR, V&VN en NVvP.
Kosten
Deelname is kosteloos voor
medewerkers van Dimence Groep en
patiënten en naasten. Externe
professionals betalen € 25,deelnamekosten.
Vragen?
Wil je meer informatie of heb je een
vraag? Mail dan naar scbs@dimence.nl

