
 

Aankondiging van de refereeravond die door de samenwerkende organisaties Accare, Ambiq, Dimence, Karakter, 

Tactus, Trias en Vitree wordt georganiseerd voor medewerkers in de hulp aan jeugd:  
 

  

 

Donderdag 15 maart 2018 

  

Theater De Nieuwe Buitensociëteit 

Stationsplein 1 te Zwolle 

  

Thema: "Het moet van binnen, over stoornissen uit het dwangstoornisspectrum  

 

 

 

In deze bijeenkomst worden de diverse verschijningsvormen van de dwangstoornis besproken en de daaraan 

verwante stoornissen zoals de BDD, TTM, SP en hoarding disorder. Deze laatste aandoeningen zijn veel 

minder bekend ondanks het feit dat ze een behoorlijke prevalentie hebben. Behalve het klinisch beeld zal 

ook ingegaan worden op de innerlijke beleving en zal besproken worden welke behandeling is aangewezen. 

 

In de lezing voor de pauze bespreekt Menno Oosterhoff de verschillende vormen van de dwangstoornis, waarbij veel 

klinische voorbeelden gegeven zullen worden. Vooral zal ingegaan worden op de innerlijke beleving om de 

dwangstoornis begrijpelijker te maken. Het verband met de ticsstoornissen zal daarbij ook aan de orde komen. Ingegaan 

zal worden op het klinisch beeld, de oorzaken, comorbiditeit, OC-spectrum. 

  

In het tweede deel komen de diverse behandelvormen aan de orde, waarbij niet alleen voor de inhoud aandacht is maar 

ook voor de vorm. Intensieve thuisbehandeling is daarbij een nog nauwelijks geleverde vorm, die wel veelbelovend is.  

 

Sprekers  

 Menno Oosterhoff, kinder- en jeugdpsychiater bij Accare en patiënt 

 Leonieke Vet, klinisch psycholoog/supervisor VCGt bij Accare 

Programma  

17.00-18.00       Inschrijven en broodjes 

18.00-19.15       OCS (Obsessief Compulsief Syndroom); klinisch beeld en innerlijke beleving 

                               door Menno Oosterhoff 

19.15-19.35       Pauze 

19.35-20.45       Behandeling, CGT en medicatie 

                               door Leonieke Vet en Menno Oosterhoff 

20.45-21.00       Vragen en afsluiting 

 

  



 

Live-streaming 

De bijeenkomst is ook live via internet te volgen. U ontvangt dan géén bewijs van deelname en géén 

accreditatiepunten. 

   

 

 

 

Aanmelden 

Tot en met 11 maart a.s. kan worden ingeschreven. Op het inschrijfformulier geeft u aan of u de bijeenkomst op 

locatie  of via de livestream wilt volgen.  

 

 

Inschrijven  

 

  

 

De refereerbijeenkomsten worden u gratis en met veel plezier aangeboden. Om de organisatie, 

kosten en veiligheid in de hand te houden, geldt  een aantal regels: 

 Voor iedere bijeenkomst dient tijdig ingeschreven te worden, óók voor het volgen via de 

livestream 

 Na de sluitingsdatum ontvangt iedereen bericht over deelname 

 Uitsluitend op basis van bevestiging van deelname kan worden deelgenomen 

 Belangstellenden die niet op de deelnemerslijst staan en geen bevestiging van deelname 

kunnen tonen, worden niet toegelaten 

 Let bij het invullen van het formulier op de juistheid van het e-mailadres, we vragen het 

ter controle 2x in te vullen; doe dit niet via kopiëren+plakken 

 Als u het inschrijfformulier heeft verzonden ontvangt u daar direct een bevestiging van op 

het scherm én op het opgegeven e-mailadres. Controleer dit goed. Ontvangt u de mail 

niet, dan zult u ook de bevestiging van deelname niet ontvangen 

 Een kwartier na de start van de bijeenkomst sluiten de deuren en kan niet meer 

deelgenomen worden 

 De kosten worden gedragen door de organiserende instellingen, op basis hiervan kan voor 

een vastgesteld aantal mensen de bijeenkomst aangeboden worden. Het aantal 

beschikbare plaatsen in de zaal bepaalt dus niet hoeveel deelnemers geplaatst kunnen 

worden 

 

 

 

https://accare.us15.list-manage.com/track/click?u=038190654740c24f0e37fd473&id=60028b768e&e=654015c2bf

