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Meet the 
     expert



Twee gerenommeerde internationale sprekers, 

twaalf verschillende workshops en één 

fraaie locatie: dat zijn de ingrediënten voor 

het symposium ‘Ouderen met een psychose: 

optimistische hulpverleners gezocht’ dat op  

22 september plaatsvindt. Plaats van handeling: 

Thialf IJsstadion in Heerenveen. 

 

Eén op de honderd ouderen in Nederland leeft 

met een ernstige psychotische aandoening 

zoals schizofrenie. Vaak wonen zij zelfstandig, 

een kleiner deel verblijft in een zorginstelling. 

Meestal kregen zij al op jonge leeftijd met 

psychotische verschijnselen te maken. De 

mentale en sociale gevolgen daarvan hebben 

hun levensloop steevast beïnvloed. Bij een 

kleinere groep is de psychotische aandoening 

pas laat ontstaan, maar voor beide groepen 

ontstaan juist op latere leeftijd nieuwe kansen 

voor persoonlijk en maatschappelijk herstel. 

Want ook als oudere met een psychose kan je 

een plezierig en zinvol leven leiden. Een open 

blik van hulpverleners voor de wensen van deze 

ouderen helpt daarbij. 

 

Hoog tijd om kennis en ervaringen met elkaar 

te delen. Op donderdag 22 september 2022 

doen we dat met een veelzijdig symposium, 

georganiseerd door GGZ Friesland in 

samenwerking met het Noordelijk Netwerk 

Ouderenpsychiatrie van het RGOc in Groningen.  

Twee buitenlandse experts delen hun ruime 

ervaring met ouderen met een psychose. 

Professor Carl Cohen (SUNY Downstate Medical 

Center, Brooklyn, New York) geeft een overzicht 

van de actuele kennis over deze doelgroep. 

En professor Rob Howard (University College, 

London) spreekt over ouderen die pas na hun 

60e jaar voor het eerst psychotisch worden.

Workshops
In de twaalf workshops komen diverse thema’s 

aan bod die zich richten op de alledaagse 

hulpverleningspraktijk. Daarbij is er volop ruimte 

voor inbreng van deelnemers.  

1. Meet the expert: Carl Cohen & Rob Howard

2. CGT-interventies bij psychose: Truus Dijkstra 

(GGZ Frl)

3. Verpleegkundige interventies: Nynke 

Boonstra (NHL) & Gonnie Toxopeus (GGZ Frl)

4. De Nieuwe Club: Joke Westenbroek (MindUp)

5. Herstelaanbod ‘Dit ben ik’: Elske Kronemeijer 

(RGOc)

6. Gespreksvoering (Peer-supported Open 

Dialogue): Dienke Boertien (Phrenos)

7. Betrekken van familie en verwanten: Astrid 

Lugtenburg en collega’s (GGZ Drenthe)

8. Groepscursus ‘Op zoek naar zin’: Benno 

Wiegers (GGZ Frl) & Paul Andreoli (Innosearch)

9. Gender en psychose: Bodyl Brand (UMCG)

10. Afbouwen van antipsychotica: Jan Bogers 

(Rivierduinen)

11. Clozapine bij ouderen: Rob Kok (Parnassia)

12. Symptoomremissie en kwaliteit van leven: 

Maureen Smeets (Molemann) & Sjoerd Lange 

(GGZ Centraal)

Voertaal 
Uitgezonderd de voordrachten van de twee 

Engelstalige sprekers is de voertaal Nederlands.   

Voor wie? 

Het symposium richt zicht zich op alle 

hulpverleners die werken met ouderen met een 

psychose. Dat betreft psychiaters, psychologen, 

maar zeker ook verpleegkundig specialisten, 

sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen en 

woonbegeleiders. Er wordt accreditatie 

aangevraagd bij de beroepsverenigingen. 

Datum en locatie   
Het symposium wordt gehouden op donderdag 

22 september 2022 in het Thialf IJsstadion 

in Heerenveen. Thialf is zowel per auto als 

openbaar vervoer uitstekend bereikbaar (zie 

thialf.nl).  Het symposium wordt gehouden op 

donderdag 22 september 2022 in het Thialf 

IJsstadion in Heerenveen. Thialf is zowel per 

auto als openbaar vervoer uitstekend bereikbaar 

(zie thialf.nl). 

Zin om te schaatsen?  
Tijdens de lunchpauze kunnen deelnemers hun 

schaatsen aantrekken voor een paar rondjes op 

het ijs van Thialf. Schaatsen zijn kosteloos te 

lenen. 

 
Kosten
Het inschrijfgeld bedraagt €190,-. Van elke 

inschrijving gaat €10,- naar de Groengrijs Bus, 

een landelijke vrijwilligersorganisatie die met 

betaalbaar vervoer sociale participatie wil 

bevorderen. Voor meer informatie  

www.groengrijs.com.  

 
Inschrijving
U kunt zich inschrijven via  

www.ggzfriesland.nl/symposium.  

Na aanmelding ontvangt u een bevestiging van 

deelname. Een programma met de lezingen en 

workshops wordt daarna toegestuurd.   

Ook als 
oudere met 

een psychose 
kan je een 

plezierig en 
zinvol leven 

leiden.



9.30 - 10.00 Inloop

10.00 - 10.10 Welkom door dagvoorzitter Ton Dhondt (bestuurder GGZ Friesland)

10.10 - 10.40 Ouderen met psychose: over wie hebben we het?  
(Paul David Meesters, ouderenpsychiater GGZ Friesland)

10.40 - 11.30 Wat weten we over ouderen met psychose? (Carl Cohen, hoogleraar, 
SUNY Downstate Medical Center, Brooklyn, New York)

11.30 - 11.45 Koffie

11.45 - 12.45 Workshopronde 1

12.45 - 14.00 Lunch, met gelegenheid om te schaatsen

14.00 - 15.00 Ouderen met een eerste psychose na hun 60e jaar (Rob Howard, 
hoogleraar, University College London)

15.00 - 15.15 Thee

15.15 - 16.15 Workshopronde 2

16.15 - 17.00 Borrel

PROGRAMMA

In samenwerking met het RGOc


