Erasmus MC
presenteert

Soma
& Psyche
Congres

Kinder- en
jeugdpsychiatrie
in het ziekenhuis

Soma
& Psyche

13 juni 2014

Soma

De Doelen Rotterdam
Jurriaanse Zaal

Ingang Kruisplein 30
Rotterdam

Congres Soma & Psyche
en afscheid Fop Verheij
(hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie)

Prof. Dr. Fop Verheij, hoogleraar van de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie/psychologie (KJPP) van het Erasmus MC-Sophia, gaat met emeritaat. De afdeling organiseert,
mede om deze reden, op vrijdag 13 juni 2014 het congres Soma en Psyche. Het centrale
thema is kinder- en jeugdpsychiatrie in het ziekenhuis.
Wat kunt u verwachten?
In een plenair programma zullen zowel
nationale als internationale vooraanstaande
sprekers een voordracht houden over het
thema. Onder andere zal Elena Garralda,
hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie aan
het Imperial College in Londen, spreken
over liaison kinder- en jeugdpsychiatrie op
de kinderafdeling. Bryan Lask, emeritus
hoogleraar aan de University of London,
houdt een voordracht over eetstoornissen.
Gillian Colville, klinisch psycholoog in het
St George’s Hospital in Londen, spreekt
over de follow-up van kinderen na opname
op de intensive care. Prof. Dr. Fop Verheij
zal ter ere van zijn emeritaat een lezing
houden over de klinische aspecten van
eetstoornissen. Ook presenteert hij zijn
nieuwste boek “Klinische kinder- en jeugdpsychiatrie”.
Voor welke doelgroep?
Het congres is interessant voor (kinder- en
jeugd)psychiaters, (GZ/KP-)psychologen,
systeem-/psychotherapeuten werkzaam in
het ziekenhuis of met interesse in het grensvlak tussen soma en psyche, voor kinderartsen en kinderneurologen.

Praktische informatie
Het congres zal plaatsvinden op vrijdag 13
juni 2014 in de Jurriaanse Zaal van Concerten congresgebouw De Doelen, ingang
Kruisplein 30 te Rotterdam, op enkele
minuten loopafstand van Rotterdam Centraal Station.
Uitgeverij Van Gorcum zal aanwezig zijn met
een boekenstand.
Geen symposium, wel Fop?
Voor diegenen die niet in de gelegenheid
zijn om het hele programma bij te wonen
maar wel de lezing van Fop Verheij willen
horen, is de mogelijkheid gecreëerd om
tussen 16:00 en 16:10 uur binnen te lopen.
Hieraan zijn geen kosten verbonden. Wel
dient u zich hiervoor tevoren aan te melden
via het inschrijfformulier.
Tevens bent u welkom bij de afsluitende
borrel.

Accreditatie wordt aangevraagd voor
psychiaters (NVvP), psychologen/psycho- en
systeem-therapeuten (NIP/NVP/NVRG/FGzP),
kinderartsen/-neurologen (NVK/NVN).
Dit geldt alleen voor deelname aan het gehele
programma.
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Inschrijfformulier
deelname kan worden bevestigd na ontvangst van inschrijfformulier én
betaling
U wordt verzocht zich vóór 1 juni 2014 in te schrijven
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Adres 										

Voorzitter: Frank Verhulst

			
Postcode en woonplaats 								
								

08:30 – 09:15

Ontvangst, registratie, koffie		

Telefoonnummer(s) 								

09:15 – 09:30

Frank Verhulst — Opening

								

09:30 – 10:10	
Elena Garralda — Child Psychiatry in Paediatric settings: bridging the gap

E-mail adres 									

between physical and mental health in children
10:10 – 10:40	Marie-Claire de Wit / Leontine ten Hoopen

BIG-registratienummer 								

		— Gedrag bij kinderen met erfelijke neurocognitieve

voor

		

ontwikkelingsstoornissen: ‘Bouwen aan beter’

(accreditatie geldt alleen voor deelname aan het gehele programma)

10:40 – 11:10

Pauze		

11:10 – 11:40

Babette van Beusekom — Delier – van onttrekking tot gewenning

schrijft zich in voor het congres Soma en Psyche en maakt vóór 1 juni 2014

11:40 – 12:10

Elise van de Putte — Hoe kijken medici aan tegen onverklaarde

€150,00 over naar rekening NL 16 ABNA 025.15.71.033 bij ABN AMRO ten name

		

klachten bij kinderen?

van de Stichting Kinder- en Jeugdpsychiatrie in Perspectief, onder vermelding van

12:10 – 13:10

Lunchpauze		

“Soma en Psyche” en naam deelnemer.

NVvP

NIP/NVP/NVRG/FGzP

NVK/NVN

13:10 – 13:50	
Gillian Colville — Supporting children and families after intensive care 		
treatment

wil gebruik maken van de mogelijkheid de lezing van Fop Verheij bij

13:50 – 14:20

Nico van der Lely — Alcohol en Jeugd

te wonen. Inloop tussen 16:00 en 16:10 uur. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

14:20 – 14:50

Dick Engberts

		— Jeugd met gebreken: recht en ethiek en zorg voor zieke jongeren
14:50 – 15:20

Datum 				Handtekening 				

Pauze		

15:20 – 16:00	Bryan Lask — The enigma of anorexia nervosa – a neuroscience-based explanation
16:00 – 16:10

Inloop zonder pauze		

16:10 – 16:40

Fop Verheij — Anorexia nervosa; overwegingen bij een afscheid

16:40 – 17:30

Diverse sprekers Woorden ten afscheid

17:30 – 18:30
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ten name van Stichting Kinder- en
Jeugdpsychiatrie in Perspectief

