Uitnodiging

Vaker dan je denkt...

symposium over verslaving
Dagvoorzitter: Constant Mouton

Donderdag 24
november 2016

Gratis middagsymposium verslaving

Triora wordt de nieuwe naam
van Mirage, onderdeel
van Parnassia Groep

Lezingen
Vaker dan je denkt… komt verslaving voor onder artsen, wordt
problematisch alcoholgebruik niet herkend en komt een verslaving voor
door onderbehandelde ADHD. Mirage organiseert een middagsymposium
over verslaving ter gelegenheid van het afscheid van (verslavings)arts
dr. Han Luijkx.
Accreditatie: 2 punten Bureau Cluster 1 en LV POH-GGZ. De aanvraag bij
VVGN loopt nog. Deelname is kosteloos (zonder afmelding 24 uur van
tevoren zullen wij bij afwezigheid €100,- in rekening brengen).
Vooraf inschrijven is noodzakelijk, wees er snel bij het
aantal plaatsen is beperkt:
www.mirageverslavingszorg.nl/symposium

Programma
Dagvoorzitter: Constant Mouton
(Psychiater / Manager Zorg Mirage)

“VERDIEPING IN DE
ONDERBELICHTE
THEMA’S IN DE
VERSLAVINGSZORG”

15.00-15.25

Registratie

15.25-15.30

Opening Constant Mouton

15.30-16.00

‘NHG-Standaard problematisch alcoholgebruik’
Martijn Sijbom – NHG Huisarts

16.00-16.30

‘Verslaving onder en dóór artsen’
Marcel Marijnissen –
Verslavingsarts KNMG, MiAM

16.30-17.00

‘Foute vrienden: ADHD en verslaving’
Constant Mouton- psychiater

17.00-17.30

‘Indicatiestelling, zorgtoewijzing en AA’
Prof. dr. V.M. (Vincent) Hendriks –
Bijzonder hoogleraar Verslaving

Donderdag 24 november

‘NHG-Standaard problematisch alcoholgebruik’ Martijn Sijbom
Lezing over de eerste symptomen en signalen van problematisch
alcoholgebruik en handvatten voor het initiële gesprek en de behandeling.
Problematisch alcoholgebruik komt vaker voor dan de huisarts weet.
1 op de 10 patiënten drinkt meer alcohol dan goed voor hen is.
Hoe herken en bevraag je dit?

‘Verslaving onder en dóór artsen’ - Marcel Marijnissen
De ‘non-discriminatoire’ chronische hersenziekte verslaving komt onder
artsen meer voor - 12-13% , dan onder de algehele populatie - 10%. Hoe (h)
erken je het, welke quick-scans zijn er? Voorts een bespiegeling over
iatrogene verslavingen.

‘Foute vrienden: ADHD en verslaving’ - Constant Mouton
Er is steeds meer onderzoek en kennis over de co-morbide stoornissen
bij ADHD. Verslaving is er één van en verslechtert de prognose aanzienlijk.
Wordt deze co-morbiditeit juist gediagnosticeerd? Wat is de
onderliggende pathologie? En worden we daaruit iets wijzer over de
behandeling van deze complexe co-morbiditeit?

‘Indicatiestelling, zorgtoewijzing en AA’ - Vincent Hendriks
Prof. dr. Vincent Hendriks deelt de laatste inzichten over de
verslavingszorg: indicatiestelling, zorgtoewijzing, behandeling en de AA.

17.30-17.50

‘Hoe gaat een verslavingsarts te werk?’
Han Luijkx

17.50-18.00

Afsluiting door Constant Mouton

‘Hoe gaat een verslavingsarts te werk?’ - Han Luijkx

Vanaf 18.00

We heffen het glas op het afscheid van Han!

De verslavingsgeneeskundige diagnose: welke vragen stel je en welke
methode van werken is er? Hoe kies je een anti-relaps middel bij
alcoholgebruikstoornissen, wat is het effect van een behandeling bij
verslaving. Ook de vorderingen van de afgelopen decennia in de
wetenschap van verslaving komen aan bod.

Gratis middagsymposium verslaving

Kliniek Mirage
Monsterseweg 194
2553 RM Den Haag

Aanmelden:
mirageverslavingszorg.nl/symposium

Triora wordt de nieuwe naam
van Mirage, onderdeel
van Parnassia Groep

