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PROGRAMMA

G O T  T A L E N T ?

0 9 : 0 0  -  0 9 : 3 0
 
0 9 : 3 0  -  0 9 : 3 5
 
0 9 : 3 5  -  1 0 : 2 0
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1 6 : 1 5  -  1 7 : 3 0
 
1 7 : 3 0  -  1 8 : 0 0
 
1 8 : 0 0
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P L E N A I R E  L E Z I N G :  R O B E R T  V E R M E I R E N
 
K O F F I E  P A U Z E
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L U N C H
 
W O R K S H O P R O N D E  2
 
R E I S T I J D  N A A R  P L E N A I R E  L E Z I N G
 
P L E N A I R E  L E Z I N G :  O N N O  M E I J E R
 
K O F F I E  P A U Z E
 
P L E N A I R E  L E Z I N G :  N I C  V A N  D E R  W E E
 
P L E N A I R E  A F S L U I T I N G
 
J E L G E R S M A  L E Z I N G :  E R I C  V E R M E T T E N
 
B O R R E L
 
D I N E R



WORD OOK EEN (BEETJE) LEIDSE PSYCHIATER!

S M A A K T  D E Z E  S A P - N A J A A R S D A G  N A A R

M E E R ?  I N F O R M E E R  O V E R  E E N

K E U Z E S T A G E  I N  H E T  L U M C !

Onderwijsstage

Werk mee aan ontwikkeling van

onderwijs voor geneeskundestudenten.

Geef zelf onderwijs en haal je BKO!

 

 

Stage wetenschappelijk onderzoek

Ontwikkel je onderzoeksvaardigheden

onder deskundige begeleiding en vlam

tijdens je eindreferaat! 

 

 

Stage psychofarmacologie

LUMC/CHDR

 (Centre for Human Drug Research)

Leer alles over GCP en werk mee aan

geneesmiddelenonderzoek! 

 

 

Diverse stages binnen de

ziekenhuispsychiatrie LUMC

Werk in een klein team in een

ziekenhuis, op de polikliniek of

consultatieve dienst. Geef

psychotherapie onder supervisie,

bijvoorbeeld EMDR.

Voordelen: 

- Proef hoe het is om in een 

UMC te werken

- Maatwerk mogelijk 

- Kleinschalige opleiding met 

hechte en enthousiaste aios-

groep

- Centrale ligging Randstad,

tussen de grote steden en

uitstekend bereikbaar per OV

- Nauwe samenwerking met

GGZ-partner Rivierduinen,

overzichtelijke sociale kaart

 

Voor meer informatie: overleg met de opleider Martijn van Noorden

(m.s.van_noorden@lumc.nl) of kijk op www.deleidsepsychiater.nl





VOORWOORD
 

De ontwikkelingen in het veld van trauma gaan razendsnel. Het is nog relatief
kortgeleden dat EMDR door een groot deel van onze beroepsgenoten werd
beschouwd als kwakzalverij. Inmiddels heeft deze behandeling een plaats in
internationale richtlijnen. Ook is er veel aandacht voor de herontdekking van de
psychoactieve stoffen zoals MDMA bij de behandeling van
psychotraumagerelateerde stoornissen.

 

 

Tijdens de SAP-najaarsdag in het LUMC, georganiseerd door aios van het LUMC
en van Curium-LUMC, word je door middel van plenaire lezingen en workshops
helemaal bijgepraat over het onderwerp trauma. Deze studiedag behandelt
trauma in de gehele levensloop, volledig in lijn met het nieuwe opleidingsplan,
waarbij het levensloop-aspect een belangrijke rode draad is.

 

Ingrijpende gebeurtenissen, zoals het overlijden van een dierbare, komen in elk
mensenleven voor.  Psychotraumatische gebeurtenissen daarentegen zijn
overweldigende, uitzonderlijke, onverwachte en buiten de gewone ervaringen
staande gebeurtenissen zoals overvallen, rampen, verkrachtingen en
martelingen. Deze traumatische gebeurtenissen kunnen op elk moment in het
leven voorkomen en kunnen vervolgens leiden tot acute of posttraumatische
stressstoornissen. Ook verhogen traumatische gebeurtenissen de kans op
andere stoornissen zoals depressieve, angst- en persoonlijkheidsstoornissen.
Chronische traumatisatie in de jeugd heeft vaak een levenslange impact. Niet
ieder individu ontwikkelt psychopathologie na het doormaken van trauma. Wat
is de rol van veerkracht en hoe werkt dat?

 

Je maakt tevens kennis met alle uithoeken van het LUMC (volg de aios met
‘CREW’ T-shirts!), en een rondleiding door Curium in Oegstgeest behoort ook tot
een van de mogelijkheden. Na afloop is er een borrel en optioneel diner, waarbij
je kunt netwerken of gewoon napraten.

 

Namens de organisatie wensen wij iedereen een enorm leerzame en vooral
leuke en inspirerende dag toe!

 

Martijn van Noorden, Psychiater en opleider psychiatrie, LUMC
Nic van der Wee, Psychiater en plv. opleider psychiatrie, LUMC

 

Organisatie:
Charlotte Boateng, aios LUMC
Marijke Booij, aios LUMC en Altrecht
Santoucha Setroikromo, aios LUMC en UMC Utrecht
Pauline Vahl, aios Curium-LUMC en Arkin

 





 

dr. Martijn van Noorden is psychiater en opleider in het
LUMC. Hij is voorzitter van het Consortium Psychiatrie
Zuid-Holland Noord en lid van de plenaire
visitatiecommissie Psychiatrie. Zijn aandachtsgebieden
zijn therapieresistente stemmingsstoornissen en party-
drugs. Tevens is hij redactielid bij dejongepsychiater.nl

 

DAGVOORZITTERS

Prof. dr. Nic van der Wee is psychiater en hoogleraar
biologische psychiatrie bij het LUMC. Tevens is hij
plaatsvervangend opleider psychiatrie bij het LUMC. Hij
combineert klinisch werk met onderzoek en onderwijs. Zijn
onderzoeksgroep verdiept zich in de neurobiologie,
fenomenologie en behandeling van stress en
traumagerelateerde aandoeningen; met speciale
aandacht voor veerkracht en kwetsbaarheid.

 



LEZINGEN
 
Trauma uit de spreekkamer.
Wij, psychiaters (in opleiding), staan voor een gigantische uitdaging. Omdat
behalve jongeren ook wij zelf er wanhopig van worden. Dat sommige jongeren en
(jong)volwassenen zich herhaald niet geholpen voelen, en wij geen oplossing weten
voor hen. Dit doet zich helaas bij uitstek voor bij jongeren met trauma’s. Hoewel
velen zeer goed geholpen kunnen worden, is er een kleine doch aanzienlijke groep
waar dit niet het geval is. Vooral als dit falen zich herhaalt, ontstaat een interactie
waardoor de situatie steeds uitzichtlozer wordt. In deze sessie gaan we met deze
jongeren in gesprek. Het horen en begrijpen van hun verhaal moet ons stimuleren
tot verbetering te komen, en inzichten te geven hoe dit kan.
 

 

prof. dr. Robert Vermeiren is hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie en medisch
directeur bij Curium-LUMC, een derdelijnsinstelling die hoogspecialistische
kinderpsychiatrie biedt. Zijn focus ligt op prakijkrelevant onderzoek, omdat
onderzoek thans te ver staat van wat in de spreekkamer speelt en nodig is. In dat
kader past het betrekken van de doelgroep, jongeren zelf.

 



LEZINGEN

 

 

 

prof. dr. Onno Meijer is neuro-endocrinoloog. Hij onderzoekt de rol van
glucocorticoïden bij succesvolle aanpassing aan stress, en bij het ontstaan van
ziekte. Hij studeerde medische biologie in Utrecht en promoveerde bij professor
Ron de Kloet in Leiden. Hij bedrijft met veel plezier onderzoek en onderwijs bij de
afdeling Interne Geneeskunde/Endocrinologie bij het LUMC.

 

Programmering van het brein via de hypofyse-bijnier as: van knaagdier tot
kliniek.
De intensiteit van zorg tijdens het vroege leven kan tot in volwassenheid effecten
hebben op emotionele reactiviteit en op de dynamiek van het hormonale stress-
systeem. In ieder geval in knaagdieren… Sinds de jaren ’50 onderzoekt de
wetenschap deze vorm van ‘vroege-levensstress programmering’ systematisch.
Van het bepalen van bijniergrootte in muizen tot aan het meten van
epigenetische veranderingen in het post-mortem humane brein. De hypofyse-
bijnier as – met stresshormoon cortisol als effector – is van oudsher een
kandidaat-systeem om de effecten van vroege stress te verklaren. Recente
experimenten in proefdieren zochten een biologisch aangrijpingspunt om nadelige
gevolgen van vroege stress deels terug te draaien. Behandeling met de
glucocorticoïd (cortisol) receptor antagonist mifepristone, ruim nade blootstelling
aan stress, bleek in muizen een aantal gevolgen van vroege stress terug te
draaien – van DNA/chromatine tot aan gedrag. Dit vormt de basis voor een
geplande klinische trial in patiënten met depressie en een verleden van
jeugdtrauma.
 

 



LEZINGEN

 
 
 
 

 

 

 

 

Onkwetsbaar? De psychobiologie van veerkracht.
Onderzoek in fundamentele en klinische neurowetenschappen heeft zich
traditioneel gericht op factoren en mechanismen betreffende de kwetsbaarheid
voor ziektes. In de laatste decennia is er echter een groeiende interesse in een
model waarin positieve adaptieve factoren zoals veerkacht (resilience) en
copingstrategieën centraal staan. Recent wordt steeds vaker gezegd dat de tijd
is gekomen voor Positieve Psychiatrie, met een onderzoeksagenda die zich richt
op de neurobiologie van positieve factoren zoals veerkracht, op de ontwikkeling
van diermodellen voor dit specifieke onderzoeksgebied en op pogingen om
opheldering te verschaffen over de neurale basis van therapieën die positieve
adaptatie vergroten (Jeste et al. 2014). Bovendien is deze onderzoeksagenda niet
alleen van toepassing op gezonde proefpersonen, maar ook op at-risk populaties,
patiënten die herstellen van psychopathologie en patiënten die at-risk zijn voor
terugval. Er bestaat al een aanzienlijke hoeveelheid onderzoek naar de
psychologische mechanismen achter beschermende en risicofactoren voor het
ontwikkelen van psychiatrische symptomen na het ervaren van chronische of
traumatische stress. Tot nu toe echter, loopt onderzoek naar de biologie van
kwetsbaarheid en veerkracht bij ernstige stress hierbij achter; en het bestaande
onderzoek betreft met name dierstudies. Recent zijn neuroimaging technieken
ingezet om hersenstructuur en functie bij veerkracht te onderzoeken. In deze
lezing zal ik toelichting geven over veerkracht en data bespreken aangaande de
psychobiologische achtergronden van (de bevordering) van veerkracht.
 

 

Prof. dr. Nic van der Wee is psychiater en hoogleraar biologische psychiatrie bij
het LUMC. Tevens is hij plaatsvervangend opleider psychiatrie bij het LUMC. Hij
combineert klinisch werk met onderzoek en onderwijs. Zijn onderzoeksgroep
verdiept zich in de neurobiologie, fenomenologie en behandeling van stress en
traumagerelateerde aandoeningen; met speciale aandacht voor veerkracht en
kwetsbaarheid.

 





MEMO





WORKSHOPS
1. Ketamine en psychedelica voor de behandeling van stress en trauma-
gerelateerde stoornissen: lost in translation?
Er is toenemende interesse in de potentiële therapeutische effecten van stoffen
zoals ketamine, MDMA en psilocybine voor de behandeling van trauma-
gerelateerde stoornissen. In deze interactieve workshop nemen Eric Vermetten en
Gabriël Jacobs de AIOS mee in de argumenten van zowel de voorstanders als de
sceptici van deze ontwikkeling in de psychiatrie.

 

dr. Gabriël Jacobs (links) is psychiater en klinisch
farmacoloog bij het Leids Universitair Medisch
Centrum (LUMC) en Centre for Human Drug Research
(CHDR) in Leiden. Sinds 2016 is hij werkzaam als
onderzoeksdirecteur psychiatrie bij het CHDR en
stafpsychiater op de polikliniek van de afdeling
psychiatrie LUMC. Tevens is hij stagebegeleider voor
een RGS-erkende wetenschapsstage klinisch
psychofarmacologisch onderzoek voor AIOS
psychiatrie bij het CHDR.
 
 
prof. dr. Eric Vermetten (rechts) is psychiater en
werkt vanuit het Ministerie van Defensie als
strategisch adviseur wetenschappelijk onderzoek.
Hij is hoogleraar Psychotrauma bij het LUMC en ARQ
Nationaal Psychotrauma Centrum.

 

2. Zwangerschap & Psychiatrie; zorg op maat.
In deze workshop wordt een overzicht gegeven van de invloed van de wisselingen
in vrouwelijke geslachtshormonen op psychiatrische symptomen en de
consequenties daarvan op de behandeling en begeleiding van vrouwen die
zwanger zijn, of de wens daartoe hebben.

 

dr. Irene van Vliet werkt als psychiater, chef de (poli)clinique in het Leids
Universitair Medisch Centrum. Naast angststoornissen, therapieresistente
depressie, ECT en richtlijnontwikkeling, is zwangerschap & psychiatrie een van
haar expertisegebieden. Zij is mede-oprichtster van Expertisecentrum
Zwangerschap & Psychiatrie LUMC, participeert in de POP-poli en was betrokken
bij de ontwikkeling van de landelijke multidisciplinaire richtlijnen over gebruik van
SSRI’s en Benzodiazepines tijdens zwangerschap en lactatie.

 

 

 



WORKSHOPS
3. Gevolgen, behandeling, preventie van kindermishandeling en hun
neurobiologische trajecten.
In de workshop staan we stil bij de verschillende neurobiologische processen
die traumatische ervaringen in de jeugd verbinden met kwetsbaarheid of
weerbaarheid in reactie op trauma. Daarnaast proberen we de link te leggen
naar de dagelijkse praktijk van de hulp aan slachtoffers van mishandeling in de
jeugd en de mogelijkheden voor preventie.

 

drs. Mirjam Rinne-Albers: kinder- en jeugdpsychiater Curium-LUMC.
Programmaleider Ontwikkelingsstoornissen Adolescent,
hoofdbehandelaar van een klinische en twee dagklinische groepen
met een gestructureerd behandelklimaat, waar voornamelijk jongeren
met ontwikkelingsstoornissen behandeld worden. PhD student:
neuroimaging-onderzoek naar het effect van seksueel misbruik op de
structuur van het brein bij adolescenten.

 

 

 4. Traumabehandeling hoe eerder hoe beter, maar nooit te laat.
Het meemaken van traumatische of ingrijpende ervaringen is van alle
leeftijden. De impact die dit heeft is enorm. Toch kan als de omstandigheden
gunstig zijn herstel optreden. Treedt herstel niet op en blijft de traumatische
ervaring onverwerkt dan heeft dit grote gevolgen voor de ontwikkeling en
ontstaan er vroeger of later psychische en lichamelijke klachten. Hoe eerder
trauma behandeling wordt ingezet hoe beter. 

 

dr. Yanda van Rood is klinisch psycholoog/psychotherapeut, EMDR Europe
practitioner en in opleiding tot supervisor bij de Vereniging EMDR Nederland
(VEN) en supervisor bij de Vereniging voor Cognitieve en Gedragstherapie
(VGCT). Zij is lid van de wetenschapscommissie van de VEN. Zij doet
onderzoek naar het effect van EMDR bij lichamelijke klachten en andere
trauma gerelateerde stoornissen.

 





WORKSHOPS
5. Behandeling van gevoelens van walging na seksueel misbruik.
Steeds al willen weten wat je zou kunnen doen met gevoelens van walging die
ontstaan zijn ten gevolge van seksueel misbruik? Deze workshop wil de
achtergrond van gevoelens van walging kort toelichten en een mogelijke
interventie aanreiken voor wat je er in de praktijk mee kan gaan doen. Er wordt
tijdens de workshop kort ingegaan op hoe walging mogelijk een rol speelt in het
ontstaan van en het voortduren van PTSS symptomen. 

 

drs. Jannetta Bos, psychotherapeut en seksuoloog NVVS. Werkzaam bij Stichting
Centrum '45 en Equator Foundation, onderdeel van Arq nationaal psychotrauma
centrum, vestiging Diemen, Jannetta werkt met patiënten die slachtoffer zijn van
oorlog, vervolging en geweld. Zij heeft langere tijd naast haar vaste baan voor
Artsen zonder Grenzen in oorlog- en conflictgebieden gewerkt als mental health
trainer, nu doet zij dat voor de War Trauma Foundation.

 

 

 6. Effecten van (vroege) traumatisering op het leven erna.
(Vroege) traumatisering waaronder verwaarlozing, mishandeling en misbruik in de
kindertijd, kan levenslang negatieve effecten hebben op het optreden van
psychische stoornissen, dagelijks functioneren en kwaliteit van leven. In deze
interactieve workshop (film, expert, discussie) komen de effecten van
traumatisering op jongere en oudere leeftijd aan de orde en worden verschillen in
risicofactoren, fenomenologie en behandeling besproken.

 

em. prof. dr. Roos C. van der Mast (links) is
psychiater en psychoanalytisch
psychotherapeut/supervisor. Voorheen werkte
ze onder meer als (plv.) opleider en hoogleraar
Ouderenpsychiatrie bij het LUMC, en later ook
voor 10% bij de Universiteit Antwerpen.
Inmiddels is ze sinds november 2018 met
pensioen. Ze heeft nu een kleine zelfstandige
praktijk en verschillende bestuursfuncties.
 
dr. Catrien Reichart (rechts) is kinder- en
jeugdpsychiater en psychotherapeut/supervisor.
Ze werkt als coordinerend hoofd patientenzorg,
(plv) opleider kinder- en jeugdpsychiatrie en
opleider psychotherapie bij Curium-LUMC.

 

 

 



WORKSHOPS
7. Psychomotorische therapie bij de behandeling van trauma.
In deze workshop leert de aios meer over nonverbale behandelmethoden bij
traumagerelateerde aandoeningen in de kinder- en jeugdpsychiatrie

 

drs. Judith Remijn is sinds ruim 10 jaar werkzaam als psychomotorisch
therapeut. Na haar opleiding bewegingswetenschappen en de master
psychomotorische therapie aan de hogeschool Windesheim, werkt ze
inmiddels al geruime tijd op Curium-LUMC. Zij richt zich in haar werk onder
andere op het werken met patienten met persoonlijkheidsproblematiek en
trauma. Ze maakt in haar werk als psychomotorisch therapeut onder andere
gebruik van de dialectische gedragstherapie.
 

 

 

8. Traumabehandeling bij patiënten met een laag IQ; gewoon doen!
We bespreken in deze workshop op welke wijze de diagnostiek en behandeling
binnen de reguliere GGZ kan plaatsvinden en wanneer verwijzing naar
gespecialiseerde centra op zijn plaats is bij patienten met een laag IQ.

 

drs. Erica Aldenkamp (GZ-psycholoog) (links)
en dr. Jannelien Wieland (psychiater) (rechts)
zijn gespecialiseerd in de behandeling van
psychische stoornissen bij mensen met een
laag IQ. Zij werken bij de Poli+ in Leiden en
hebben, samen met hun collega Annemarie
van den Brink (GZ-psycholoog), het boek
“Behandeling van patiënten met een laag IQ in
de GGZ” geschreven.

 

9. Rondleiding Curium-LUMC.
De aios krijgen een rondleiding op het terrein van Curium-
LUMC, het academisch centrum voor kinder- en
jeugdpsychiatrie in Oegstgeest. Een buitenkans om een 
indruk te krijgen van deze plek waar kinderen en jongeren
met de meest complexe problemen worden behandeld. Bij
hoge uitzondering biedt Curium-LUMC de mogelijkheid tot 
een bezoek aan de kliniek voor dialectische 
gedragstherapie, waar jongeren met
persoonlijkheidsproblematiek worden behandeld.

 





JELGERSMA

    LEZING

Van 3MDR tot MDMA, verkenningen in de behandeling van PTSS.
Er is een crisis in de farmacotherapeutische behandeling van PTSS. De
farmaceutische industrie heeft sinds 2001 geen medicijnen ontwikkeld voor de
indicatie PTSS, en is nog nauwelijks aanwezig op dit speelveld. De meeste middelen
die nu worden voorgeschreven worden off-label ingezet, en zijn in feite bedoeld
voor symptomatisch gebruik, of comorbide klachten en zijn matig effectief. Dit
heeft geleid tot nieuwe verkenningen, onder andere naar nieuwe interventies en
middelen die door sommigen disruptief genoemd worden. Dit vraagt om een nadere
verkenning naar deze innovatieve interventies in de behandeling van PTSS.

 

prof. dr. Eric Vermetten is psychiater en werkt vanuit het Ministerie van
Defensie als strategisch adviseur wetenschappelijk onderzoek. Hij is
hoogleraar Psychotrauma bij het LUMC en ARQ Nationaal Psychotrauma
Centrum.

 





MEMO



MEMO






