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Programma jaarlijkse TOPGGz-congres 
Woensdag 26 juni 2019 

                            

 
 

Hoe maken TOPGGz-afdelingen het verschil voor patiënten met complexe 
zorgvragen? 

 
13:00 – 13:30 uur Ontvangst met koffie en thee 
 

13:30 – 13:35 uur Opening door dagvoorzitter drs. Ellen Mogendorff, directeur TOPGGz  
 

13:35 – 13:45 uur  Reflectie op het congresthema door drs. Jacobine Geel (voorzitter GGZ 
Nederland)  

 

13:45 – 14:10 uur  Een goede zorgketen voor patiënten met ernstig/complex autisme; hoe doe 
je dat samen met partners in de keten en hoe meet je hun tevredenheid? Een 
illustratie aan de hand van casus. Mr. dr. Bram Sizoo (SCOS, Dimence)   

 

14:10 – 14:40 uur Superbrains: een nieuwe stap in innovatie door co-creatie. Rutger Hollander 
en dr. Sandra Kooij (PsyQ Haaglanden ADHD volwassenen en ouderen)  

 

14:40 – 15:00 uur  Slaaponderzoek- en behandeling in de (forensische) psychiatrie, wat is de 
impact voor patiënt, vakgebied, maatschappij? Prof. dr. Marike Lancel (FPK 
Assen, GGZ Drenthe) 

 
15:00 – 15:30 uur PAUZE 
 

15:30 – 16:00 uur Voorkomen van een psychose. Kan dat en wat is daarvan de impact?             
dr. Machteld Marcelis (VIBE, GGzE) en dr. David van den Berg (EDIT, 
Parnassia) (onder voorbehoud van keurmerk toekenning) 

 

16:00 – 16:10 uur Juist als alles moeilijk lijkt, zijn er vaak toch oplossingen. Een korte 
filmimpressie met aansluitend een interview met een expert in LVB en 
verslaving (Tactus) door drs. Jacobine Geel  

 

16:10 – 16:35 uur Ouderen met moeilijk verstaanbaar gedrag: hoe pak je dat aan? dr. Arjan 
Videler (PersonaCura, GGz Breburg) (onder voorbehoud van keurmerk 
toekenning)  

 

16:35 – 16.40 uur Virtuele toespraak van drs. Paul Blokhuis (onder voorbehoud) 
 

16:40 – 16:55 uur  Reflectie op het thema door drs. Marjan ter Avest, directeur MIND en 
uitreiken van de TOPGGz-keurmerken  

 

16:55 – 17:00 uur Afsluiting door de dagvoorzitter 
 

Vanaf 17:00 uur  Feestelijke borrel 
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Locatie:  Het Oude Magazijn 

Route:    Soesterweg 310, 3812 BH Amersfoort 

Wanneer:   woensdag 26 juni 2019 

Voor wie: Professionals, patiëntvertegenwoordigers/ervaringsdeskundigen, 
bestuurders, beleidsmakers en alle in- en externe relaties zijn van harte 
welkom! 

Accreditatie:  Er wordt accreditatie aangevraagd voor psychiaters, 
(klinisch/neuro)psychologen, psychotherapeuten en verpleegkundig 
specialisten 

Aanmelden:   Kosteloos aanmelden via dit aanmeldformulier  

Vragen:   Deze kunt u stellen via info@topggz.nl of via tel. 033-4450678 

https://www.formdesk.com/topggz/aanmelding_TOPGGz-congres_2019
mailto:info@topggz.nl

