Kenniscarrousel
dubbele diagnose

Dinsdag
18 april
2
In de Dr 017
iehoek
Utrecht

Kennis-update over verslaving
en co-morbiditeit

Het Landelijk Expertisecentrum Dubbele Diagnose (LEDD)
organiseert op 18 april een kennis-update voor hulpverleners
die werken voor cliënten met een dubbele diagnose, het
gelijktijdig optreden van stoornissen in middelengebruik en
psychische problemen. We organiseren een kenniscarrousel met
korte lezingen, ted talks, filmfragmenten, discussies, pitches en
meet the expert-tafels over complexe casuïstiek.

Onderwerpen die ter sprake komen:
Wat werkt bij dubbele diagnose?
• Effectiviteit van geïntegreerde dubbele-diagnosebehandeling:
nieuwe onderzoeksresultaten stellen teleur maar waar ligt dat
aan? | Martijn Kikkert, onderzoeker Arkin
• Geïntegreerde behandeling voor dubbele diagnose werkt Top! |
Annette Bonebakker, Palier TopGGZ
• Fasegericht begeleiden op z’n retour? Ted-talk en discussie |
Anneke van Wamel, Trimbos-instituut
• Ervaringen van cliënten | Filmfragmenten en discussie
• De regels der kunst van motiverende gespreksvoering. Hoe pas je
die toe en hoe kom je in verbinding met cliënten die het gesprek
over hun verslaving afwijzen?

Het LEDD is een
samenwerkingsverband
van Trimbos-instituut,
Arkin, GGZ Eindhoven en
de Kempen, Palier, Antes,
Emergis, GGZ Oost Brabant
en de VOF Dubbele
Diagnose (GGZ Breburg
en Novadic-Kentron).

Nieuwe middelen
• Nieuwe middelen - nieuwe cliënten: actuele ontwikkelingen in gebruik
en gebruikersgroepen | Margriet van Laar, Trimbos-instituut
• GHB-verslaving: wat werkt wel en niet? | Open discussietafel
• Polygebruik: hoe krijg je daar grip op? | Open discussietafel
Nieuw onderzoek
• Medicamenteuze behandeling van cannabisverslaving. Pitch |
Arjen Neven, Palier
• Behandeling en bejegening bij GHB. Presentatie | Harmen Beurmanjer,
NISPA/Novadic-Kentron
• Hartproblemen bij dubbele diagnose. Pitch | Gerritje van Anken, Palier
• Terugdringen van roken: kan dat wel? Pitch | René in ’t Veld, Tactus
Trauma, persoonlijkheidsproblematiek en verslaving
• Trauma en verslaving | Leon Rens, IrisZorg
• Mentally based treatment bij persoonlijkheidstoornissen en dubbele
diagnose | Robert Spierings, GGZ Breburg en Novadic-Kentron

Doelgroep
Deze dag is voor hulpverleners in de GGZ en in de verslavingszorg.
Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd voor verslavingsartsen,
verpleegkundigen en psychiaters.
Deze kenniscarrousel vindt plaats in In de Driehoek in Utrecht,
Willemsplantsoen 1b, nabij het centraal station.
Tijd: 10.00 uur - 16.00 uur.
Kosten: 195 euro.
U kunt zich opgeven via deze link.
Begin april ontvangt u een bevestiging en het definitieve
programma.

