3e VERWIJZERSSYMPOSIUM AFDELING PSYCHOSEN

16.30-16.50 uur Pauze

Op 12 oktober 2006 wordt voor de derde maal het Verwijzerssymposium
van de Afdeling Psychosen georganiseerd. Via dit symposium willen we u op
de hoogte houden van onderzoeken die op dit moment binnen de Afdeling
Psychosen van het UMCG uitgevoerd worden en van onderzoeken die in de
afgelopen jaren afgerond zijn. Wij zijn ons ervan bewust dat het
wetenschappelijk onderzoek mede mogelijk is dankzij u als verwijzers.
Tijdens het symposium zullen zowel de etiologische aspecten van
schizofrenie als nieuwe behandelingsmogelijkheden belicht worden. Na
iedere presentatie is er gelegenheid voor discussie met de onderzoekers.

16.50-18.15 uur Etiologische aspecten van schizofrenie
Voorzitter: Vera Remkes

PROGRAMMA

4.

De GROUP-studie: op zoek naar endofenotypes

Richard Bruggeman
5.

Zijn cognitieve beperkingen bij schizofrenie van permanente of
van tijdelijke aard?

Dick Smid
6.

De rol van de rechterhersenhelft bij het begrijpen van taal psychose — een onderzoek met fMRI

Rikus Knegtering
14.30-15.00 uur Inschrijving en koffie
15.00-15.10 uur Ontvangst
Richard Bruggeman
15.10-16.30 uur Interventies bij mensen met schizofrenie
Voorzitter: Rikus Knegtering
1.

2.

Begeleide lotgenotengroepen voor mensen met een psychose:
Een gecontroleerde effectiviteitstudie

19.30-20.50 uur Farmacologische aspecten van de behandeling
Voorzitter: Durk Wiersma
7.

8.

Mechanisme en effectiviteit van rTMS in de behandeling van
medicatie-resistente auditieve hallucinaties

9.

Multi Family Treatment voor positieve en negatieve
symptomatologie: programma en eerste pilot-gegevens

Jack Jenner

De ervaringen van patiënten met antipsychotica en de invloed op
kwaliteit van leven

Hugo Wolters

Stynke Castelein

Ans Vercammen
3.

18.15-19.30 uur Buffet

Farmacogenetica van antipsychotica

Asmar Al Hadithy
Stoppen met antipsychotica na herstel van een eerste
psychose, kan dat? De resultaten van de MESIFOS-studie

Lex Wunderink
20.50- 21.00 uur Afsluiting

Organisatie
Het symposium wordt georganiseerd door de Afdeling Psychosen van het
Universitair Centrum Psychiatrie van het UMCG. Voor vragen kunt u terecht
bij mw. G. Taymour, tel. 050-3610927 of g.taymour@psy.umcg.nl.
Doelgroep
Alle medewerkers die zich bezighouden met zorg voor schizofrenie en die
geïnteresseerd zijn in onderzoek naar schizofrenie.
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Plaats en tijd
Het symposium vindt plaats op 12 oktober 2006 in congres- en
vergadercentrum Het Kasteel, Melkweg 1, 9718 EP Groningen.
Aanmelding
U kunt zich aanmelden door de aanmeldingskaart op te sturen vóór 28
september 2006. Maximum aantal deelnemers is 120. Aanmelding is
verplicht.
Accreditatie
Voor het symposium is voor 4 punten accreditatie aangevraagd bij de
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.
Vervoer/Routebeschrijving, Parkeren
Indien u met het openbaar vervoer komt, neemt u vanaf Groningen CS lijn 3
(Vinkhuizen) of lijn 15 (Zernike) en stapt u uit bij bushalte Verlengde
Visserstraat/Westersingel.
Een routebeschrijving voor mensen die met de auto komen, is apart
bijgevoegd.
(Betaald) parkeren kan in de nabijgelegen parkeergarage op de
Westerhaven of in de parkeerhavens in de buurt.

Donderdag 12 oktober 2006
Tijd: 14.30-21.00 uur
Locatie: Het Kasteel

Afbeelding voorzijde: ‘Koe in invalidenkarretje’ door Sonja Zoethout

