Jubileumcongres

Algemene informatie
Feestavond
Donderdag 6 juni 2013 wordt aansluitend aan het programma een feestavond
georganiseerd, met een lopend buffet en live muziek. De eigen bijdrage voor de
feestavond bedraagt € 75,00 per persoon.

Datum
Donderdag 6 juni en vrijdag 7 juni 2013
Locatie
Royal Tulip Heerlickheijd van Ermelo
Staringlaan 1
3852 LA Ermelo
Tel 0341 - 56 85 85
Royal Tulip Heerlickheijd van Ermelo is goed bereikbaar met de auto en
openbaar vervoer. Voor de routebeschrijving, gedetailleerde informatie en
parkeergelegenheid zie www.congresscompany.com
Doelgroep
De eerste dag van het 65-jarig Jubileumcongres is bestemd voor de binnenkring
van de kinder- en jeugdpsychiatrie: de leden van de afdeling kinder- en
jeugdpsychiatrie, artsen in opleiding tot psychiater en psychiaters met speciale
belangstelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie. De tweede dag van het 65-jarig
Jubileumcongres is toegankelijk voor iedereen met belangstelling voor kinderen jeugdpsychiatrie.
Inschrijving
U kunt zich inschrijven via de website www.nvvp.net of
www.congresscompany.com.
Inschrijven tegen gereduceerd tarief is mogelijk tot en met 15 april 2013.
Vanaf 16 april 2013 is inschrijven tegen het normale tarief mogelijk.
Kosten inschrijving
(incl. toegang tot het congres, koffie, thee en lunch)
Tot en met 15 april 2013 Dagregistratie Dagregistratie Gehele congres
6 juni
7 juni
6 & 7 juni
Lid NVvP, afd. KJP
€ 225,00
€ 225,00
€ 325,00
Niet-lid
€ 275,00
€ 175,00
€ 395,00
AIOS
€ 175,00
€ 175,00
€ 250,00
Vanaf 16 april 2013
Lid NVvP, afd. KJP
Niet-lid
AIOS

€ 275,00
€ 325,00
€ 225,00

€ 275,00
€ 225,00
€ 225,00

€ 425,00
€ 495,00
€ 350,00

Hotelaccommodatie
Het is mogelijk in Royal Tulip Heerlickheijd van Ermelo te overnachten. U kunt bij
uw congresregistratie uw wensen kenbaar maken. Hotelreserveringen worden op
volgorde van binnenkomst behandeld. De persoon die de tweepersoonskamer
reserveert moet bij reservering het volledige bedrag voldoen.
Kosten hotelkamer (incl. ontbijt)
Eénpersoonskamer
€ 102,50
Tweepersoonskamer € 105,00
Betaling
Uitsluitend door middel van het afgeven van een éénmalige machtiging.
Annulering
Bij ontvangst van uw schriftelijke annulering vóór 16 april 2013 vindt restitutie
plaats van het gehele bedrag. Na deze datum kan geen restitutie meer plaatsvinden.
Congressecretariaat

Congress Company
Postbus 2428
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Tel 073 - 700 35 00
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65 jaar Afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Kwetsbaarheid als kracht
6 & 7 juni 2013
Royal Tulip Heerlickheijd van Ermelo, Ermelo

Jubileumcongres 65 jaar Afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie
Kwetsbaarheid als kracht

Donderdag 6 juni – researchwedstrijd

Vrijdag 7 juni – Inspiratie putten uit wetenschap en cultuur

Geachte Congresbezoeker,

De eerste dag van het 65-jarig Jubileumcongres is bestemd voor de binnenkring
van de kinder- en jeugdpsychiatrie: de leden van de Afdeling Kinder- en
Jeugdpsychiatrie, artsen in opleiding tot psychiater en psychiaters met speciale
belangstelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie.

De tweede dag van het 65-jarig Jubileumcongres is toegankelijk voor iedereen
met belangstelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie.

Kinderen verschillen in de mate waarin ongunstige omstandigheden hun
ontwikkeling kunnen verstoren. Zij bij wie dit snel gebeurt, noemen we
kwetsbaar. Tegenwoordig spreekt men liever van een verhoogde gevoeligheid voor
omgevingsinvloeden (‘biological sensitivity to context’). Deze gevoeligheid heeft
twee kanten. Want van een bovengemiddeld gunstige, verrijkte omgeving, blijken
zogenaamd kwetsbare kinderen meer dan gemiddeld te profiteren.Vandaar de
beeldspraak dat de meeste kinderen net paardenbloemen zijn (weerbaar), maar dat
een kleine groep meer op orchideeën lijkt (kwetsbaar maar bijzonder).
Kinder- en jeugdpsychiatrie wordt wel beschouwd als een kwetsbare discipline.
Maar misschien kunnen wij ook meer dan gemiddeld profiteren van gunstige
invloeden. Kwetsbaarheid als kracht. Reden om het 65-jarig bestaan van de
Afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie van de Nederlandse Vereniging voor
Psychiatrie te vieren in een verrijkte omgeving.
Donderdag door kennis te maken met de innovatieve researchprogramma’s van
de zeven Nederlandse academische centra voor kinder- en jeugdpsychiatrie.
Vrijdag door niet alleen prominente sprekers uit het eigen vak aan het woord
te laten, maar ook over de schutting van het vak te kijken met de hulp van
vooraanstaande vertegenwoordigers van wetenschap en cultuur.

Onder voorzitterschap van filosofe Rémi van der Elzen, zullen vertegenwoordigers
van de zeven Nederlandse academische centra voor kinder- en jeugdpsychiatrie
(Accare, Karakter, UMC Utrecht, Erasmus UMC, Curium-LUMC, AMC/
de Bascule en VUMC/de Bascule) hun researchagenda voor de komende tien
jaar presenteren.
Dit gebeurt in korte sessies, waarbij het publiek nadrukkelijk betrokken zal
worden. De presentaties zullen in de loop van deze dag een speels en competitief
karakter dragen, waarbij het publiek en vertegenwoordigers van
patiëntenverenigingen zullen oordelen over de mate waarin de gepresenteerde
research inspirerend, innovatief, relevant en uitvoerbaar is. Dit zal leiden tot het
uitroepen van een winnaar.
De dag wordt gevolgd door een feestavond, met een lopend buffet en live
muziek.

Afbeelding voorzijde: Kunstenares Seet van Hout, www.nouvellesimages.nl

Dan worden deze principes geïllustreerd aan de hand van dierexperimenteel
onderzoek (Jaap Koolhaas). Cultureel antropologisch onderzoek bij
Mexicaanse verslaafde straatkinderen laat zien hoe zelfs binnen het los-vaste
verband van een straatbende sociale steun kan optreden (Roy Gigengack).
Een speciaal voor dit congres gemaakte film van Annabel Troost, laat ons
kennismaken met het werk van kunstenares Seet van Hout, dat, gemaakt met
verf, naald en draad, textiel en keramiek een bijzondere dynamiek vertoont en
ons in overdrachtelijke zin vertelt over de werking van het brein.
De befaamde muziektheatermaker Frank Groothof presenteert, begeleid
door een klein barokensemble, zijn nieuwe productie Ridder Florian.
Hierna worden wij door Frank Verhulst teruggebracht bij het
levensloopperspectief in de psychiatrie, zoals dat zich steeds verder ontrolt in
het Generation R onderzoek.

Wij hopen dan ook van harte dat het programma u aanspreekt en wij u mogen
verwelkomen in Ermelo.
Congrescommissie
Frits Boer
René Breuk
Catrien Reichart
Floor Scheepers
Wanda Tempelaar

Op het thema kwetsbaarheid en kracht wordt vrij geïmproviseerd door
wetenschappers en kunstenaars. Eerst wordt beschreven hoe de verschillen in
gevoeligheid voor de omgeving zichtbaar kunnen worden gemaakt binnen een
levensloopperspectief (Jim van Os).

Tenslotte laten wij ons door de visionaire Richard Gerver, schrijver van het
boek Creating Tomorrow’s Schools Today, inspireren om met elan, niet ontmoedigd
door de zorgen van de korte termijn, het vak kinder- en jeugdpsychiatrie verder
tot bloei te brengen.

Accreditatie
Voor het programma op 6 juni wordt accreditatie aangevraagd bij:
• Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)

Accreditatie
Voor het programma op 7 juni wordt accreditatie aangevraagd bij:
• Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
• Nederlands Instituut van Psychologen (Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP en
NVO Orthopedagoog-Generalist)
• Federatie vanGezondheidszorgpsychologen (FGzP)

