
Wetenschappelijk onderzoek
in de psychiatrie
Emergis vindt het van groot belang dat medewerkers 
ruimte krijgen wetenschappelijk onderzoek te doen. 
Wetenschappelijk onderzoek leidt tot een verhoging van 
kennis, het geeft aanleiding tot het ontwikkelen van nieuwe 
methodologieën en kan leiden tot het oplossen van complexe 
problemen. De kwaliteit van zorg krijgt een impuls en het is 
leuk! Wetenschappelijk onderzoek biedt medewerkers mooie 
kansen en perspectief in hun loopbaan. 
 
In het symposium ‘Wetenschappelijk onderzoek in de 
psychiatrie’ op donderdag 19 april gaan we niet alleen in op 
het belang van wetenschappelijk onderzoek, ook laten we 
zien wat er al aan wetenschappelijk onderzoek in de zorg 
voor mensen met eetstoornissen bij Emergis wordt gedaan. 
Ten slotte kijken we letterlijk over de grens: een doctor en 
een professor van University of Central Lancashire geven onder 
meer inzicht in diverse manieren van promoveren. 

Het symposium is van 13.00 tot 17.00 uur en is interessant 
voor psychiaters, psychologen, verpleegkundig specialisten, 
verpleegkundigen en managers. Je bent van harte welkom!

Laura Moerland, verpleegkundig specialist Emergis 
eetstoornissen

Emergis theaterzaal, Oostmolenweg 101 in Kloetinge
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Accreditatie is 
aangevraagd voor 

psychiaters, psychologen, 
en verpleegkundig 

specialisten

Aanmelden? 
Dat kan via 

emergis.nl/wetenschap

http://www.emergis.nl/wetenschap


Programma

13.00 uur Ontvangst

13.10 uur Opening door Laura Moerland, verpleegkundig specialist Emergis eetstoornissen
 
13.15 uur The development of the Professional Doctorate in Health at the University of Central  
  Lancashire  door dr. Jean Duckworth, course leader of MSC Transforming Integrated Health  
  and Social Care, University of Central Lancashire

14.00 uur Turning the tables door prof. Karen Wright, professor of nursing and head of School of  
  Nursing, University of Central Lancashire 
 
14.45 uur Pauze  
 
15.00 uur ‘Moeilijk eten’ bij kinderen; een voorbode van psychische klachten? door Sebastian  
  Cordona, psychiater en zorgmanager Lucertis, projectleider TOPGGz    
  levensloopbehandelprogramma eetstoornissen  
  
15.30 uur Eetstoornissen bij jongens: een inventariserend onderzoek door Ellis Trompetter, klinisch  
  psycholoog Emergis kinder- en jeugdpsychiatrie eetstoornissen 

15.45 uur Bewegingsgedrag bij eetstoornissen door Aurélie Nieuwenhuijse, promovenda en master  
  psychomotorisch therapie Emergis eetstoornissen 
 
16.00 uur Comorbiditeit eetstoornissen en PTSS door Cleo Rijkers, promovenda en basispsycholoog  
  PsyQ afdeling eetstoornissen 
 
16.15 uur Wetenschappelijk onderzoek in het Prof-Doc-traject door Laura Moerland, verpleegkundig  
  specialist Emergis eetstoornissen 
 
16.45 uur Napraten met een drankje en een hapje
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