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Programma TOPGGz-congres 

woensdag 30 juni 2021 
  

                            

Naar perspectief op herstel 
 

 

13.30 – 13.40 uur Opening door de dagvoorzitter drs. Ellen Mogendorff (directeur 

TOPGGz) 

  

 
 

13.40 – 14.10 uur Dr. Annette Bonebakker (klinisch neuropsycholoog Fivoor) en drs. 

Arjen Neven (psychiater Fivoor) geven een duo pitch over Integrated 

Dual Disorders Treatment (IDDT), een methode voor het geïntegreerd 

behandelen van dubbele diagnose. Hoe kan IDDT volwassenen met een 

combinatie van ernstige psychiatrische problemen en een ernstige 

verslaving perspectief op herstel bieden?  

 

  
 

14.10 – 14.25 uur Prof. dr. Jan Spijker (psychiater Pro Persona) vertelt hoe Pro Persona 

patiënten met therapieresistentie en ernstige en therapieresistente 

depressie een perspectief biedt op herstel, ondanks dat de symptomen 

niet (altijd) verminderen.  
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14.25 – 15.00 uur Drs. Jacobine Geel (bestuursvoorzitter de Nederlandse ggz) in 

gesprek met verschillende ervaringsdeskundigen én behandelaren over 

de inbreng van patiënten tijdens een behandeling. Hun rol en 

autonomie wordt immers steeds belangrijker. Diverse thema’s komen 

daarbij aan de orde, zoals shared decision making, co-creatie en 

gezamenlijk innoveren. Hoe geven geïnterviewden dit vorm? Wat zijn 

de do’s en don’t’s? Wat hebben patiënten er aan, waar leidt het toe? En 

hoe draagt het bij aan een (eventueel) perspectief op herstel? 

 

 
  

De geïnterviewde ervaringsdeskundigen en behandelaren zijn: 

• Rowdy Retera (ervaringsdeskundige GGzE);  

• Pieter Kantebeen (psychiater GGzE); 

• Peter Oostelbos (ervaringsdeskundige Pro Persona); 

• Janna Vrijsen (senior onderzoeker Pro Persona). 

                
 

15.00 – 15.35 uur PAUZE 

 

15.35 – 15.50 uur ing. Eddy Sas, MBA (algemeen directeur ARQ Centrum’45) 

introduceert een video impressie van patiëntervaringen, waaruit 

duidelijk wordt op welke manier ARQ Centrum’45 kan bijdragen aan 

een nieuw perspectief op herstel.  
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15.50 – 16.20 uur Dr. Suzy Matthijssen (klinisch psycholoog Altrecht Academisch 

Angstcentrum) en Kaj du Prie (casemanager/maatschappelijk 

werker Altrecht Academisch Angstcentrum) vertellen in deze duo 

presentatie hoe en in hoeverre het AAA zich richt op herstel. Wat 

kunnen TOPGGz-afdelingen daarin betekenen voor patiënten? En hoe 

kunnen we als TOPGGz-afdelingen gezamenlijk de handen meer inéén 

slaan?  

 

                 
 

16.20 – 16.35 uur Dr. Roos van Grieken (psychiater Arkin) vertelt wat we leren van 

kwalitatief onderzoek naar de perspectieven van patiënten, naasten en 
behandelaren. Welke veranderingen maken patiënten  door 
tijdens een behandeling? Welke factoren van een behandeling 
belemmeren herstel? De eerste resultaten tonen een rijkdom aan 
ervaringen die behulpzaam kunnen zijn voor de klinische praktijk. 

 

 
 

16.35 – 16.55 uur Reflectie op het congresthema ‘Naar perspectief op herstel’ door drs. 

Kees Lemke (voorzitter platform ‘Herstel voor Iedereen’).  

 

 
 

16.55 – 17.00 uur Afsluiting door de dagvoorzitter drs. Ellen Mogendorff.                                                         


