
    
Module Ambulante GGZ, programma landelijke dagen 
 
Dag 1 
(wijzigingen onder voorbehoud) 
 
9.00 Ontvangst en tekenen presentielijst 
9.30 Welkom en toelichting 

programma 
 lid programmacommissie 

9.35 Juridisch ethisch kader 
- gevolgen 
- wilsbekwaamheid 
- autonomie 

De aios kan de ethische en juridische 
dimensies van de concepten 
wilsbekwaamheid en autonomie 
verwoorden 

Andrea Ruissen, psychiater en 
filosofe 

11.00 Koffie-/theepauze 
11.15 Groep A: Suïcidaliteit 

 
 
 
 
 
 
Groep B: Verslaving  
(middelen: alcohol, 
benzodiazepinen, drugs) 

De aios kan het gesprek aangaan 
met een persoon die suïcidaal is 
 
 
 
 
 
De aios heeft inzicht in de 
complexiteit van middelenverslaving 
van ouderen in de ambulante ggz en 
kent de basisprincipes voor de 
behandeling van de middelen-
verslaving van ouderen 

Simone de Bruijn, voorzitter 
Cliëntenraad GGz Breburg en 
ervaringsdeskundige 
en Irene de Jong, 
workshopbegeleider 
 
 
Astrid Aansorgh, verslavingsarts 
en SO mmv 
Ferd van den Breemer, 
ervaringsdeskundige 

12.45 Lunchpauze 
13.30 Groep B: Suïcidaliteit 

Groep A: Verslaving  
Zie hierboven Zie hierboven 

15.00 Koffie-/theepauze 
15.15 Systemen 

- Contextuele benadering 
 

De aios kent het belang van een 
systeembenadering van de oudere 
cliënt in de ambulante GGZ setting 

Adriënne de Jonghe, specialist 
ouderengeneeskunde  

16.45 Afsluiting van de dag  lid programmacommissie 
17.00 Einde programma 

 
Dag 2 
(wijzigingen onder voorbehoud) 
 

9.00 Ontvangst en tekenen presentielijst 
9.30 Welkom en toelichting 

programma 
 lid programmacommissie 

9.35 Persoonlijkheidsstoornissen 
en complex gedrag 

De aios heeft kennis van de clusters, 
classificaties, kenmerken/symptomen 
van persoonlijkheidsstoornissen. 

Arjan Videler, psychotherapeut, 
gezondheidszorg-psycholoog  

11.15 Koffie-/theepauze 
11.30 Persoonlijkheidsstoornissen 

en complex gedrag: 
casuïstiekbespreking in  
3 subgroepen 

De aios kan aan de hand van een 
praktijkcasus bepalen welke aspecten 
van belang zijn in de omgang van de 
cliënt met persoonlijkheids-
stoornissen en complex gedrag en 
deze verantwoorden op basis van de 
aangeboden theorie. Aios formuleren 
vragen voor expert 

3 docenten als begeleider 

12.00  Beantwoorden van vragen vanuit de 
casussen 

Arjan Videler 

12.45 Lunchpauze 
13.30 Farmacotherapie De aios heeft kennis van 

farmacodynamiek en farmaco-
kinetiek van de psychofarmaca. 

Willy Garenfeld, 
ouderenpsychiater, 
psychotherapeut 

15.15 Koffie-/theepauze 
15.30 Farmacotherapie: 

casuïstiekbespreking in  
3 subgroepen 

De aios kan aan de hand van een 
casus een gerichte keuze maken voor 
het voorschrijven van psychofarmaca 
en deze verantwoorden op basis van 
de aangeboden theorie. Aios 
formuleren vragen voor expert 

3 docenten als begeleider 
 

16.00  Beantwoorden van vragen vanuit de 
casussen. 

Willy Garenfeld 

16.45 Afsluiting van de dag  lid programmacommissie 
17.00 Einde programma 

 


