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The care of people with psychosis gets a lot 
of attention nowadays. Still we don’t know 

much of the origin of psychosis. It is very 
hard to influence the course and treatment 
seems to have a very modest effect. During 

this day three international experts will 
tell us more: Inez Myin-Germeys about 
the origin of psychosis, Lex Wunderink 
about the course of psychosis and the 

guided discontinuation of medication, and 
Merete Nordentoft about the treatment 
of psychosis. Three clients tell their own 
story of psychosis in a documentary. We 
present the keynote speakers with some 

anarchistic elements of music and theatre: 
the Propere Fanfare and Koekoek from the 

Vieze Gasten.

De zorg voor mensen met een psychose krijgt 
steeds meer aandacht. Tegelijkertijd weten 
we maar heel weinig over het ontstaan van 
een psychose. Het verloop ervan is moeilijk te 
beïnvloeden. De behandeling van een psychose 
kent vooralsnog een zeer bescheiden resultaat. 

Drie vooraanstaande internationale experts 
komen op dit symposium aan het woord. Inez 
Myin-Germeys spreekt over het ontstaan van 
een psychose, Lex Wunderink over het verloop, 
en Merete Nordentoft over de behandeling van 
een psychose. 

Drie cliënten vertellen in een documentaire 
over hun eigen visie op psychose. Om de 
ervaring van een psychose dichterbij te brengen 
wordt het programma omlijst door de Propere 
Fanfare en Koekoek van de Vieze Gasten.



  sprekers
Inez Myin-Germeys 
Hoogleraar Ecologische Psychiatrie aan de 
Universiteit Maastricht. Inez Myin-Germeys 
pleit voor een bredere kijk op het ontstaan 
van psychose. Zij onderzoekt met name het 
effect van de omgeving op de ontwikkeling van 
psychose.

Lex Wunderink
Psychiater, A-opleider en hoofd van de afdeling 
Wetenschappelijk onderzoek en Opleidingen 
van GGZ Friesland. Hij promoveerde op 
een onderzoek naar het vroegtijdig stoppen 
met medicijnen bij de behandeling van een 
psychose.

Merete Nordentoft
Hoofdpsychiater Bispjeberg ziekenhuis, 
Kopenhagen en professor aan de Universiteit 
van Kopenhagen. Zij is de drijvende kracht 
achter het Deense OPUS-project, een intensieve 
ambulante behandelvorm voor jonge mensen 
met een psychose. Tijdens het symposium 
presenteert ze nieuwe data over het verloop van 
een psychose en het effect op de lange termijn 
van de OPUS-behandeling.

Professor of Ecological Psychiatry at 

Maastricht University, Netherlands. She 

argues for a broader view on the origins 

of psychosis. She is especially interested in 

the influence of the environment on the 

development of psychosis.

Chief psychiatrist and head of the 

department research and education GGZ 

Friesland, Netherlands. He did research on 

the guided discontinuation of medication in 

the treatment of psychosis.

Chief psychiatrist Bispebjerg hospital 

Copenhagen. Professor at Copenhagen 

University. She initiated on the OPUS trial, 

early intervention in first episode psychosis. 

At the symposium she will present new data 

regarding the course of psychosis and the 

long term effect of OPUS treatment.

  aanmelden
U kunt zich aanmelden via www.emergis.nl. 
Deelname kost € 250,- per persoon. 
U krijgt een rekening toegestuurd. 

Register at www.emergis.nl. 
Cost € 250,- You will receive a bill. 

location symposium: Emergis,  
centre for mental health care

Oostmolenweg 101 
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De Propere Fanfare van de 

Vieze Gasten

Opening, Rick Mentjox, 

board of Emergis

Introduction, 

chairman Jan van Blarikom

The origin of psychosis 

Coffee break

In search of words

Three clients tell their own story of 

psychosis in a documentary.

No insight or different opinions? 

Discussion on the right of the client to 

have an own opinion about psychosis.

Lunch 

The course of psychosis

Film Soteria

The treatment of psychosis

Tea break

Care of psychosis: what is at stake?

Panel discussion

De Propere Fanfare van de 

Vieze Gasten

End

Special act: Koekoek, street theatre

Ontvangst

De Propere Fanfare van de Vieze Gasten

Welkom Rick Mentjox, raad van bestuur Emergis

Inleiding dagvoorzitter Jan van Blarikom

Het ontstaan van een psychose
Inez Myin-Germeys

Pauze

Zoeken naar woorden
Drie cliënten vertellen in een documentaire  
over hun eigen visie  op psychose.

Geen ziekte-inzicht of verschil van mening?
Discussie over het recht van de cliënt op  
een eigen visie op psychose. 

Lunch

Het verloop van een psychose
Lex Wunderink

Film Soteria

De behandeling van een psychose
Merete Nordentoft

Pauze

Zorg voor psychose: waar zetten we op in
Paneldiscussie met o.a. Rob Laane, Coöperatie VGZ

De Propere Fanfare van de Vieze Gasten

Einde

Special act: Koekoek, straattheater van de Vieze Gasten
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Samen werken aan een goede geestelijke 
gezondheid van alle mensen in Zeeland


