
“... of is het een psychose?”
Symposium over vroegsignalering en behandeling van 
een psychose

De eerste signalen van een psychose zijn niet altijd even 
duidelijk; vaak staan angst- en stemmingsklachten of het 
verlies van interesse in sociale contacten en activiteiten op 
de voorgrond. Gevolg kan zijn dat mensen niet de juiste zorg 
krijgen, terwijl uit onderzoek blijkt dat gerichte interventies 
in de kritieke periode voor en vlak na de eerste psychose, 
bepalend voor de prognose van psychotische stoornissen 
kunnen zijn. 

Tijdens het avondsymposium “…of is het een psychose?” op 
donderdag 22 maart gaan we in op termen als prodromale 
symptomen, ultra high risk bij psychose en willen we u 
informeren over mogelijkheden tot snelle verwijzing en hoe 
de behandeling eruit ziet. 

We beloven u een interessante en leerzame avond die 
we om 18.00 uur starten met een heerlijke maaltijd in de 
theaterzaal van Emergis in Kloetinge. Als u zich nog niet 
heeft aangemeld dan kunt u dat alsnog doen via 
emergis.nl/ofisheteenpsychose. Max. aantal deelnemers: 150.

Graag tot donderdag 22 maart!

Pien Leendertse, gz-psycholoog & Jannie den Hoed, psychiater 
en coördinator zorgprogramma psychose
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Accreditatie is 
aangevraagd voor 

huisartsen, psychiaters, 
psychologen en 
verpleegkundig 

specialisten



Programma

18.00 uur Ontvangst en gezamenlijke maaltijd

19.00 uur Opening door Pien Leendertse, gz-psycholoog Soteria Emergis en Jannie den Hoed, 
  psychiater en coördinator zorgprogramma psychose Emergis 
 
19.05 uur Familie-ervaringsverhaal: Wat vooraf ging aan de eerste psychose door Suzie Jansen en  
  Cindy de Caluwé, ‘familie van’. Suzie is ook deelnemer Kenniskring zorgprogramma psychose  
  Emergis

19.30 uur Vroege psychosezorg bij Emergis. Hoe ziet de ambulante zorg voor vroege psychose  
  er bij Emergis tot nu toe uit? Wat zijn verbeterpunten? door Dick van de Kolk,  
  verpleegkundig specialist Emergis 

19.45 uur Prodromale symptomen, vroegsignalering en behandeling door Yvonne de Jong, klinisch  
  psycholoog VIP-team, Parnassia Groep. Doet als promovenda wetenschappelijk onderzoek  
  naar de inzet van PQ-16 bij kinderen tussen 12 en 17 jaar

20.30 uur Pauze met informatiestands van de Stemmenhoordersgroep en Soteria 
 
20.45 uur VIP-zorg: very important zorg? door dr. Lonneke van Nimwegen, psychiater VIP-team  
  Rotterdam-Noord, Parnassia Groep

21.25 uur Visie op psychosezorg bij Emergis door Fryda Evertse, psychiater en directeur zorg Emergis  
  en Jannie den Hoed, psychiater en coördinator zorgprogramma psychose Emergis

21.40 uur Ideeën uitwisselen met deelnemers en sprekers

22.00 uur Napraten met een hapje en een drankje
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