
 

 

 
 

 



 

 

Programma  
 

Studiemiddag 
 
Dagvoorzitters         Luc Bastiaanse en Daniëlle Peppink  
 
11.30 – 11.35  Opening 
 
11.35 – 13.00  Aspecten van crisisbeoordeling aan de hand van casuïstiek 
  Jolien Schölvinck, Esther Baptist en Barber Tinselboer 

De sprekers gaan in op thema’s als IBS, beoordeling suïcidaliteit en 
de rol van de arts VG. Vervolgens gaan we aan de hand van 

casuïstiek in discussie: hoe bundelen we onze krachten ten gunste 
van de client? Hoe maak je afwegingen waar client het beste op zijn 
plek is? 

 
13.00 – 14.00  Lunch 
 
14.00 – 15.00 Workshopronde 1 
 
15.00 – 15.15 Koffie- en thee break 
 
15.15 – 16.15 Workshopronde 2 
 
16.15 - 16.55 Morele dilemma’s bij crisis 

Een crisis heeft veel impact op alle betrokkenen, inclusief de arts. 
Ervaringen delen helpt. In deze sessie is er ruimte om in een 
informele rond-de-tafel-sessie samen de waarden te onderzoeken, 
die de basis zijn van je handelen te onderzoeken. Verschillen deze 
waardes per arts VG en hoe kan je van elkaar leren? Je gaat met 
stellingen en/of eigen casuïstiek in gesprek, onder leiding van een 
arts VG met medisch ethische expertise.  

16.55 – 17.00 Afsluiting en aansluitend een borreluurtje (17.00-18.00) 
 

Experts 
• Esther Baptist, psychiater HMC, consulent Middin 
• Luc Bastiaanse, arts VG bij Zuidwester en bij Novicare, docent arts VG-opleiding bij 

ErasmusMC in Rotterdam 
• Deborah Brinkman-Traas, arts VG bij Ipse de Bruggen 
• Rhody Haalboom, specialist klinische neuropsychologie bij Denkkracht, centrum voor 

neuropsychologische expertise, Arnhem en Klinisch Neuropsycholoog bij 
Neuropsychologie Haalboom Ede 

• Doyna Hendriks-van Wel, rechter bij Rechtbank Rotterdam 
• Peter Leest, haptotherapeut bij ‘s Heerenloo Apeldoorn 
• Jorien van Lieshout, ambulant hulpverlener en manager FACT team en 

behandelcentrum Middenweg 
• Daniëlle Peppink, arts VG bij ’s Heerenloo Wekerom 
• Esther de Rooij-Askes, arts VG bij ’s Heerenloo Wekerom en bij landelijke poli 

genetische syndromen van ‘s Heerenloo. Tevens supervisor, coach voor artsen  

• Jolien Schölvinck, psychiater bij Mentrum Trace, transmuraal centrum voor mensen 
met verstandelijke beperking en psychiatrie in Amsterdam 

• Ietske Tack, arts VG bij DokterTack en docent arts VG opleiding bij Erasmus MC 
• Barber Tinselboer, arts VG bij ‘s Heerenloo 
• Joyce Voeten- van de Louw, arts VG, aios psychiatrie Emergis 
• Els de Weerd, haptotherapeut, fysiotherapeut bij ‘s Heerenloo Wekerom 

 
Geschoolde competenties (cluster ABC1) 

40% Medisch inhoudelijk, 40% Samenwerking en 20% Maatschappelijk handelen. 



 

 

Workshops 
 

 
Geef op het inschrijfformulier twee voorkeuren aan + één reserve optie  
(dus totaal drie letters) Let op: je kunt je niet inschrijven voor zowel D als E.  

 

 
A.  Verzoek voortzetting inbewaringstelling beoordeeld door de rechter 

Doyna Hendriks-van Wel 
 
Als arts VG maken we ons geregeld zorgen over de veiligheid van onze 
cliënten, maar wat doe je als iemand geen inzicht heeft in de nadelige 
gevolgen van zijn of haar acties? Voordat je het fundamentele recht op 
vrijheid van cliënten mag inperken, is het noodzakelijk om de juridische 
aspecten hiervan mee te wegen. 
In deze workshop gaan we in gesprek over hoe er vanuit de rechterlijke macht 
een afweging wordt gemaakt, o.a. over het af te wenden nadeel. De workshop 
geeft je een beter inzicht in hoe je helder een aanvraag van een machtiging 
tot verlenging van de inbewaringstelling opstelt. 
 

B.  Acute ingrijpmedicatie 
Joyce Voeten-van de Louw 
 
‘Dokter, we hebben Eric nu al tien minuten gefixeerd en hij is nog steeds niet 
rustig. Kunt u hem wat geven?’ Deze vraag is vast wel eens aan je gesteld. 
Maar als je iets moet toedienen, wat kies je dan: een antipsychoticum, 
benzodiazepines, iets anders? In deze workshop gaat collega arts VG en aios 

psychiatrie Joyce Voeten in op gedragsregulerende medicatie in de acute 
situatie.   
 

C.  Crisis en machteloosheid bij EVB 
Ietske Tack en Esther de Rooij-Askes 
 
Herken je dit: het gevoel van machteloosheid als een cliënt uren achter elkaar 
gilt? Of als een cliënt aan het hoofdbonken is en het niet lukt om dat te laten 
stoppen? Dergelijke situaties komen regelmatig voor, zeker ook bij cliënten 
die niet duidelijk aan kunnen geven wat er aan de hand is. Collega artsen VG 
Ietske Tack en Esther de Rooij geven in deze workshop handvatten hoe om te 
gaan met urgente situaties bij mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke 
beperking.  
 

D.  Suïcidaliteit bij LVB; coping of menens? 

Esther Baptist 

‘De suïcidaliteitsbeoordeling is totaal verschillend bij mensen met een LVB’.  
Of toch juist helemaal niet? Na afloop van deze workshop kun je deze vraag 
beantwoorden.  

Hoe ga je met een patiënt in gesprek over suïcidaliteit en wat is belangrijk 
voor een goede risicotaxatie? Wat zijn praktische vervolgstappen om zelf in te 
zetten of wanneer is verwijzing naar de sGGZ/crisisdienst nodig?     

In deze workshop komt praktische informatie over suïcidaliteit en 
suïcidepreventie bij patiënten met een verstandelijke beperking aan bod, om 
vervolgens interactief met casuïstiek aan de slag te gaan. Inbreng van eigen 
casuïstiek is zeer welkom. 

   
Je kunt je niet voor D én E inschrijven.  



 

 

 
E.  Oefenen met suïcidaliteitsbeoordeling 

Rhody Haalboom 
 
Rhody heeft uitgebreide ervaring in het trainen van suïcidaliteitsinschatting als 
basisvaardigheid voor iedereen in de zorg. Hoe herken je de suïcidale 
blikvernauwing bij de client en hoe ondersteun je de client om weer ruimer te 
denken? 
 
Je kunt je niet voor D én E inschrijven.  
 

F.  FACT 
Deborah Brinkman-Traas en Jorien van Lieshout 
 
De betrokkenheid van een arts VG bij een FACT is nog niet alle regio's 
gebruikelijk. Bij Ipse de Bruggen is de arts VG een vast onderdeel van het 
FACT en als multidisciplinair team worden cliënten met een complexe 
zorgvraag en hoog risico op crisis begeleid. Op basis van casuïstiek bespreken 
we wat de inzet van FACT kan betekenen in het voorkómen van crisis en de 
(on)mogelijkheden voor inzet tijdens een crisis. 

 
G.  Zelfzorg in tijden van crisis 

Els de Weerd en Peter Leest 
 
Wat gebeurt er met jou als arts VG wanneer je betrokken bent bij crisis of 
heftige werksituaties? Hoe kun je je met de inzichten van de haptonomie 
bewust zijn van je eigen reacties en copingstijl en hierin ruimte vinden om je 

balans als mens te bewaren? Kom en ervaar met ons mee! 
 

H.  Psychiatrisch onderzoek in acute situaties 
Jolien Schölvinck 
 
Waar kijk ik naar: een acuut psychotische man met een licht verstandelijke 
beperking of is deze man toch manisch ontregeld? Als arts VG zijn we gewend 
psychiatrisch onderzoek te doen, maar een dergelijk onderzoek doen in acute 

situaties komt minder vaak voor. Jolien Schölvinck, psychiater bij Mentrum 
Trace, ziet regelmatig cliënten met een verstandelijke beperking in 
crisissituaties. Zij gaat in deze workshop nader in op psychiatrisch onderzoek 
bij deze doelgroep.  
 
 
 

Er is een extra ALV van 10.15 – 11.00 uur, voorafgaand aan de studiemiddag. 
Hierover krijg je -als je NVAVG-lid bent - nog nader bericht.  
De ALV is alleen live te volgen, dus op locatie bij Van der Valk in Vianen.  

 

 
 
 



 

 

Praktische informatie 

 
Locatie 

Hotel Vianen 
Prins Bernhardstraat 75 
4132 XE Vianen 
Tel +31(0)347 32 59 59 
Routebeschrijving.   
 
Aanmelding 
1. Ga naar www.nvavg.nl. 
2. Klik in de agenda op de studiedag.  
3. Vul het inschrijfformulier in en betaal via iDeal. Dit is de enige betaalmogelijkheid, 

met uitzondering van buitenlandse deelnemers (die niet via iDeal kunnen betalen). 
4. Meld je ook aan als je je in 2021 al hebt ingeschreven. Het programma is iets 

veranderd, waardoor je mogelijk andere workshops wilt volgen. Uiteraard betaal je 
niet nog een keer. Vink bij betaling ‘Studiedag al betaald in 2021’ aan. Schrijf je je 
niet nogmaals in, dan gaan we ervan uit dat je aanwezig ben en de workshops van je 
eerdere keuze volgt.   

 
Je aanmelding is definitief na betaling. Restitutie is niet mogelijk. Bij verhindering kan 
een ander je plaats overnemen. Deelname zonder aanmelding is niet mogelijk.  
 
Meld je aan vóór 9 september, in verband met de reservering van ruimten en 
catering bij de locatie.  

 
Als je alleen de ALV (ochtendprogramma) wilt bijwonen, dan betaal je niets. We 
reserveren dan ook geen lunch voor je. Stuur om je alleen voor de ALV aan te melden 
een e-mail naar secretariaat@nvavg.nl (Petra Lubbers).  
 
Dieetwensen 
Je kunt je dieetwensen op het inschrijfformulier aangeven. Aangezien er een uitgebreid 
buffet is, zijn er standaard voldoende vegetarische opties aanwezig. Dit hoef je dus niet 
door te geven.  
 
Workshopkeuze 
Vul twee letters van de workshop van je keuze in + een reserve optie.  
Het is niet mogelijk om zowel workshop D als E te volgen.  
Het honoreren van voorkeuren gebeurt op volgorde van inschrijving.  
Op je badge staat in welke workshop je bent ingedeeld.   
 
Accreditatie 
Er is accreditatie aangevraagd bij ABC1.  
 
Je investering 
Arts VG-leden:        € 200,-  
Aios VG (lid) en gepensioneerde arts VG-leden:     € 180,-  

Overigen/niet-leden/derden:       € 240,- 
 
Het kan zijn dat je in 2021 al betaald hebt. Kies dan voor de optie ‘Studiedag in 2021 al 
betaald’. Twijfel je? Mail even, dan kijk ik het na.  
 
Meer informatie? 
secretariaat@nvavg.nl (Petra Lubbers).  
 
Graag tot ziens op 16 september! 

http://www.hotelvianen.nl/nl/routebeschrijving/
http://www.nvavg.nl/
mailto:secretariaat@nvavg.nl
mailto:secretariaat@nvavg.nl

