PROGRAMMA

LKPZ Lustrumsymposium
Back to the future

VRIJDAG 17 JANUARI 2020
FLINT, AMERSFOORT

Ochtendprogramma
09.15 uur
• Mijke Lambregts, psychiater
		 Terugblik op 10 jaar LKPZ			
09.45 uur
• Tessa Roseboom, hoogleraar vroege ontwikkeling en gezondheid
		 De invloed van de 1e 1000 dagen op de psyche
10.30 uur
• Irena Veringa, verloskundige en coach
		 Mindfulness voor zwangeren met angst
		
		 parallel
		
• Birit Broekman, psychiater
		 Allopregnanolone, een nieuw middel tegen postpartum depressie?
11.00 uur

Koffiepauze

11.30 uur

Uitreiking Diana Koster Award en presentatie door de winnaar

12.00 uur
Workshops
		
• Marielle van Pampus, gynaecoloog
		 PTSS bij zorgverleners
				
• Claire Stramrood, gynaecoloog in opleiding
		 Wensen in het bevalplan na PTSS
• Marilene de Zeeuw, klinisch psycholoog, IMH specialist
Infant mental health
			
12.45 uur

Lunchpauze met poster presentaties

Middagprogramma
13.45 uur
Workshops
		
• Anja Stevens, psychiater
Slaapstoornissen		
		
• Merith Cohen de Lara, gz psycholoog
Dilemma counseling bij zwangere vrouwen
		
• Connie Rijlaarsdam, verpleegkundige GGD
Nu niet zwanger
14.30 uur

Theepauze

15.00 uur
Plenair
		
• Carlo Schuengel, hoogleraar kind en familie studies
Opvoeden anno 2020: schade herstellen na traumatische ervaringen
Ethiek: de maakbare samenleving
15.30 uur

• Hilmar Bijma, gynaecoloog
Echoafwijkingen en keuzes				

16.00 uur

• Titia Hompes, psychiater
Prenatale stress en epigenetische veranderingen

16.30 uur

• Guy Widdershoven, ethicus
De maakbare samenleving			

17.00 uur

In gesprek met de deelnemers
Schets over de toekomst van het LKPZ

17.30 uur

Borrel

LKPZ Lustrumsymposium
Het LKPZ bestaat dit jaar 10 jaar en
deze mijlpaal vieren wij graag met een
symposium voor alle leden en andere
belangstellenden. We hebben een divers
programma samen gesteld zodat er voor
de verschillende specialismen binnen
onze vereniging leerzame en interessante
presentaties bij zullen zijn.
Tijdens het lustrumsymposium kijken
we terug op behaalde successen van
de afgelopen jaren, zoals de ontwikkeling
van POP poli’s door het land en het
vergaren van kennis met betrekking tot
Psyche en Zwangerschap door diverse
wetenschappelijke onderzoeken in het
veld.
Graag gaan we bovendien in debat met
elkaar over de maakbare samenleving
en de toekomst van het LKPZ.

Locatie
We hebben een locatie gekozen in het midden
van het land welke ook met het openbaar
vervoer goed te bereiken is. 		

Kosten
295,- euro voor niet-leden / 225,- euro voor leden
175,- euro voor studenten / kraamverzorgenden /
belangstellenden.
Peildatum voor lidmaatschap met betaling
contributie is 1 oktober 2019
Aanmelden
De aanmelding loopt via de website van
het Landelijk Kenniscentrum Psychiatrie en
Zwangerschap: www.lkpz.nl/inschrijven.php
Bij inschrijving graag de naam van de deelnemer
vermelden en de keuze voor een workshop(s)
aanvinken.
Inschrijven verplicht tot betalen.
Eventuele dieetwensen kunt u vermelden
op het inschrijfformulier.
Na ontvangst van het inschrijfgeld is de
inschrijving definitief. Bij verhindering kan een
collega uw plaats innemen. Inschrijfgeld wordt
tot 27 december 2019 geretourneerd met
aftrek van 25 euro administratiekosten.
Ongeveer een week voor het symposium
ontvangt u per mail uw inschrijfbewijs
en een route beschrijving.
Voor eventuele vragen kunt u mailen naar:
info@lkpz.nl

Flint
Coninckstraat 60
3811 WK Amersfoort

Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd bij: NVK, NVOG,
NVvP en de KNOV. Indien van een specialisme
bijvoorbeeld verpleegkundig specialist meer dan
20 inschrijvingen zijn zal voor die beroepsgroep
ook accreditatie gevraagd worden.

Het ‘Landelijk Kenniscentrum Psychiatrie
en Zwangerschap’ (LKPZ) is een
gezamenlijk initiatief van professionals
die werkzaam zijn binnen het gebied van
psychiatrie en zwangerschap.

Het LKPZ is opgericht uit een groeiende
behoefte van zowel patiënten als
behandelaren om op de hoogte te blijven
van de meest recente inzichten en
behandelmogelijkheden op het gebied van
de zwangerschapsgerelateerde psychiatrie.
Kijk voor meer informatie op: www.lkpz.nl

