Jaarcongres
De Viersprong
Afscheidscongres
voor Roel Verheul
Wat maakt ons een
betere behandelaar?

4 oktober
Kunsthal
Rotterdam

Bewogen tijden!
Wat maakt ons een
betere behandelaar?
Ben jij vandaag een betere behandelaar dan

Roel Verheul neemt

gisteren? Ben je een betere behandelaar dan één,

na 18 jaar afscheid

5, 10 of 30 jaar geleden? Welke patiënten hebben
van jou een betere behandelaar gemaakt? Welke
behandelaars, opleiders en wetenschappers
hebben jou geïnspireerd?

van de Viersprong.
Hij was 12 jaar
voorzitter van de
Raad van Bestuur.

De samenleving verandert. De politiek verandert. De zorg verandert.
De visies op ziekte en genezing veranderen. Onze taken als psychiater,

Het Viersprong

psycholoog of verpleegkundige veranderen. Maar maken al deze
veranderingen ook dat wij betere behandelaars worden?

congres staat mede

Wij vragen het aan enkele vooraanstaande sprekers, zoals
Damiaan Denys, Machteld Huber, Frans Schalkwijk, Patrick Luyten,

in het teken van zijn

Sjoerd Colijn, Rosi Reubsaet, Jan van Busschbach en Joost Hutsebaut.
Welke nieuwe visies of onderzoeksbevindingen inspireren hen? Waar
worstelen zij mee in hun behandelkamer? In hun leven? En hoe maken
deze worstelingen hen vandaag een betere behandelaar dan voorheen?
Op 4 oktober nemen de sprekers ons tijdens het congres mee in hun
gedachten hierover. Jacobine Geel leidt de mijmeringen in goede banen.
‘Niets veranderlijker dan de mens’, sprak Roel Verheul 15 jaar geleden uit
bij zijn oratie als hoogleraar. Roel is eind 2018 afgezwaaid als bestuurder
van de Viersprong en met dit congres nemen we tevens afscheid van
hem.

Ben jij morgen een betere
behandelaar dan gisteren?
Kom op 4 oktober naar Rotterdam
en leer van onze sprekers.

afscheid.

Programma
4 oktober
09.00 uur		

Ontvangst

09.30 uur

Welkom

Walter Franken

09.35 uur

Jacobine Geel

Inleiding op de dag

09.45 uur

Damiaan Denys

Kennis bij gebrek aan Kennis

10.30 uur

Frans Schalkwijk

Het zijn de emoties, sufferd

11.15 uur		

Pauze

11.45 uur

Make therapy simple again!

		

Joost Hutsebaut
Patrick Luyten

It’s all in the eye of the beholder:

			

persoonlijkheidsstoornissen bestaan niet!

		

Behandelen op basis van bewijs

Jan van Busschbach

12.45 uur		
13.45 uur

Machteld Huber	Heeft Positieve Gezondheid de potentie

			
14.40 uur
		

Lunch

Sjoerd Colijn

de GGZ te veranderen?
Context voor psychotherapie

Rosi Reubsaet	Meer regie over de therapie door het

			

werken met fases

15.20 uur		

Pauze

15.50 uur

Roel Verheul

Interview door Jacobine Geel

16.20 uur

Hester den Hartog

Behandelaars veranderen,

			
16.30 uur		

bestuurders ook
Borrel en afscheid Roel Verheul

Praktische informatie
Ben jij erbij? Een dag vol inspiratie, de kans om jouw

Aanmelden

netwerk te ontmoeten, bij te praten en daarnaast

Meld je aan via www.deviersprongacademy.nl

direct kennis op te doen van de nieuwste thema’s
en ontwikkelingen. Praktisch en toepasbaar!

Contact
Voor meer informatie kan je contact opnemen

Voor wie?

met de Viersprong Academy

Alle behandelaren, beleidsmakers en professionals

t 088 76 56 752 / 245

uit de ggz zijn van harte welkom het congres te

info@deviersprongacademy.nl

bezoeken. Wij begroeten hen, en natuurlijk alle
andere geïnteresseerde professionals, graag op

Dit congres komt tot stand in

4 oktober.

samenwerking met Lemion.

Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd bij FGzPt,
VGCT, NIP, NVvP, NVP, VSR, V&VN en SRVB.

Datum en locatie
Vrijdag 4 oktober 2019
Kunsthal Rotterdam
www.kunsthal.nl

®

Kosten
Bij inschrijving en betaling vóór 1 augustus 2019
betaal je € 295,-. Vanaf 1 augustus 2019 bedraagt
het inschrijfgeld € 325,-.
De kosten zijn inclusief congresmaterialen,
koffie/thee en lunch en de verwerking van
accreditatiepunten.
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