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COMMISSIE WETENSCHAPPELIJKE ACTIVITEITEN 2015

‘Drie dagen vol wetenschap, ontmoeting, 
bezinning en discussie’
De Commissie Wetenschappelijke Activiteiten heeft de lastige taak om de 
selectie te maken uit de vele inzendingen voor het Voorjaarscongres 2015. 
Wie zijn deze commissieleden, waar letten zij op en wat zijn hun favorieten? 

Ursula Klumpers
Psychiater bij de polikliniek bipolaire stoor-
nissen van GGZ inGeest, VUMC en eigen 
praktijk, onderwijsaanstelling bij VUMC voor 
coördinatie van het derdejaars-onderwijs
CWA-lid sinds 2014 

Abstracts ‘Bij het beoordelen heb ik met 
name gelet op de originaliteit van het onder-
werp, vernieuwing en wetenschappelijke 
onderbouwing.’

Kijk uit naar ‘Het debat Als euthanasie 
een alternatief wordt. Als mens kan ik me 
de behoefte aan eigen regie goed voorstel-
len, maar als arts heb ik het moeilijk om het 
leven van een ander actief te beëindigen. Ik 
verwacht dat deze sessie mij verder brengt 
in het vormen van mijn gedachten over dit 
delicate onderwerp.’

Koen Grootens
Ziekenhuispsychiater en opleider bij de  
Reinier van Arkel groep in Den Bosch
CWA-lid sinds 2012

Abstracts ‘Een mooie balans tussen ‘biolo-
gie’ en ‘psychotherapie’. Met naast de weten-
schappelijke symposia ook beleidsthema’s, 
ethische discussies en onderwijsontwikke-
lingen, met veel workshops.’
Kracht van het VJC ‘Dat we de psychia-
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trie in de volle breedte aan het woord laten 
en dat het van en voor alle psychiaters is. En 
een moment om ons te bezinnen op de toe-
komst van het vak, zoals gebeurt in het sym-
posium De Nieuwe Psychiatrie van De Jon-
ge Psychiater.’

Annemarie van Elburg
Kinder- & jeugdpsychiater, medisch manager 
Altrecht eetstoornissen Rintveld, hoogleraar 
eetstoornissen aan de Universiteit Utrecht
CWA-lid sinds 2012

Abstracts ‘De hoge kwaliteit van de inge-
diende samenvattingen valt op.’
Kracht van het VJC ‘Bijzonder vind ik 
het aantal workshops over psychotherapie 

en over somatiek, die een overzicht van het 
werkveld trachten te bieden.’
Aanbeveling ‘De CWA-debatsessie Believe 
it or not, over werkelijkheid en fictie in de 
wetenschap.’

Iris Sommer
Psychiater en hoogleraar psychotische 
stoornissen in het UMC Utrecht
CWA-voorzitter sinds 2014

Kracht van het VJC ‘Dit congres belicht 
zowel de wetenschappelijke mogelijkheden 
voor effectievere en beter op de individuele 
patiënt toegesneden behandelingen belich-
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ten, als ook de beleidsmatige aspecten van 
de nieuwe maatregelen en de kansen en 
gevaren die dat met zich meebrengt.’
Persoonlijke tip ‘In hun lezingen over 
individualised psychiatry zullen Declan 
Murphy en Michael Berk bevestigen dat de 
one size fits all-benadering voor geen enkel 
ziektebeeld meer van toepassing is, maar dat 
de combinatie van stageren en profileren 
leidt tot individuele behandeling op maat.’

Remco de Winter
Regio-opleider volwassenenpsychiatrie  
Parnassia Groep, psychiater bij Dijk & Duin, 
senior onderzoeker aan de VU
CWA-lid sinds 2012 Ò

Van links naar rechts:

Ursula Klumpers, Koen Grootens, Annemarie van Elburg,
Iris Sommer, Remco de Winter, Rob Doornebal-Bakker,
Hein van Marle, Eric Ruhé, Carien de Kloet en Kim Maijer
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Kracht van het VJC ‘ Drie dagen waarin 
wetenschap, ontmoeting, bezinning en dis-
cussie centraal staan.’
Favorieten ‘De inzending over hoe vaak 
voorafgestelde, dus voorspelde, complicaties 
optreden bij de behandeling van persoon-
lijkheidsstoornissen. Een mooi voorbeeld 
van onderzoek waarin de relatie tussen 
wetenschap en praktijk voorop staat. Daar-
naast de discussiegroep rondom sociale 
media en professionaliteit: actueel en prik-
kelend. Tot slot de beloopstudie naar het 
cognitief verval van depressieve ouderen die 
behandeld zijn met ECT.’

Robert Doornebal-Bakker
Psychiater, plaatsvervangend opleider en 
opleider aandachtsgebied volwassenen- 
psychiatrie bij GGz Centraal, honorair  
universitair docent aan de Universiteit  
van Maastricht
CWA-lid sinds 2014

Abstracts ‘Veel maatschappelijke en kli-
nisch relevante thema’s en aandacht voor 
alle transities binnen de GGz. Heel goed!’
Kracht van het VJC ‘Zowel de patiënt als de 
klinische praktijk staan dit jaar meer cen-
traal.’
Op de agenda ‘De ‘somatici’ lopen voor op 
public health promotion met onderzoek en 
adviezen. Hoe kunnen wij psychische aan-
doeningen voorkomen? Als CWA-lid wil ik 
public mental health promotion meer onder 
de aandacht brengen.’

Hein van Marle 
Psychiater GGZ inGeest Polikliniek Persoon-
lijkheidsstoornissen en Complex trauma 
en onderzoeker GGZ inGeest/ VUmc 
Amsterdam
CWA-lid sinds 2013

Niet missen ‘Vanuit het CWA hebben we 
wederom de wetenschapstrack met work-
shops rondom het thema wetenschapsont-
wikkeling. Hierin leer je artikelen reviewen, 
maak je kennis met de Corsendonck-cursus 
en ontdek je dat psychiaters nog veel kun-
nen leren over psychiatrie vanuit basaal her-
senonderzoek. Nieuw dit jaar is het filmpro-
gramma, met recente documentaires over 
psychiatrische patiënten of ziektebeelden. 
Een prettige manier om even aan de hectiek 
van het congres te ontsnappen en toch met 
het vak bezig te zijn.’

Eric Ruhé 
Psychiater en Hoofd Behandelzaken  
Stemmings- en Angststoornissen bij het 
UMCG in Groningen
CWA-lid sinds 2012

Abstracts ‘De Nederlandse psychiatrie telt 
volop mee aan de wereldtop. Dat zie ik terug 
in de hoge kwaliteit, de grote verscheiden-
heid en de kwantiteit van onderzoek op het 
gebied van psychotherapie, kinder- en 
jeugd- en forensische psychiatrie.’ 
Aanrader ‘De meest interessante abstracts 
hebben wat mij betreft betrekking op het 
congresthema stagering en profilering bij de 
verschillende aandoeningen. Daarin hebben 
we diverse symposia voor onder meer 
depressie, bipolaire stoornissen en ADHD.’

Carien de Kloet
Psychiater bij GGZ Rivierduinen, polikliniek 
bipolaire stoornissen GGZ Leiden
CWA-lid sinds 2012

Kracht van het VJC ‘Goede workshops op 
het gebied van psychotherapie en somatiek. 
Daarnaast de zaal waar kennis kan worden 
gemaakt met verschillende e-health modu-
les en zoekprogramma’s.’
Gaat naar ‘Het debat met politiek en zorg-
verzekeraars. Verder kijk ik uit naar de 
workshops vanuit systeemtherapeutisch 
perspectief en ben ik erg benieuwd naar de 
plenaire lezing van cabaretier en ervarings-
deskundige Mike Boddé.’

Kim Maijer
Assistent-geneeskundige in opleiding tot 
klinisch onderzoeker (AGIKO) kinder- en 
jeugdpsychiatrie UMC Utrecht
CWA-lid sinds 2014

Abstracts ‘Een grote diversiteit aan onder-
werpen, met name op het gebied van beleid.’
Kracht van het VJC ‘Voor mij is dat het bre-
de scala aan onderwerpen om je in te verdie-
pen en bijgepraat te worden op niveau van 
beleid, transitie, patiëntenzorg en verschil-
lende (kinder) psychiatrische ziektebeel-
den.’
Verwacht veel van ‘Ik kijk het meest uit 
naar de plenaire sessies, omdat zij uiteinde-
lijk een weergave zijn van wat wij de bezoe-
kers van het congres willen meegeven over 
psychiatrie op maat.’ Ñ
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