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 PROGRAMMA 

Thema Vroege psychose 

09:30 Zaal open 

 met * boekentafel VMDB 

 en * informatiestand van de Nederlandse Hersenbank 

10:15 Welkom en opening door de VMDB dagvoorzitter 

10:30-11:15 Lezing ‘Behandeling van symptomen is niet genoeg!’ 

 Door Prof. Dr. Jim van Os 

 (incl. korte gelegenheid tot vragen stellen) 

Hoewel behandeling van symptomen zeer belangrijk blijft, is gaandeweg het 
besef gerezen dat er veel meer nodig is dan aandacht voor symptomen. 

Psychische klachten treffen vaak jonge mensen en interfereren met opleiding, 
werk en relaties - hoe kan de GGz hulp bieden die aansluit bij deze 

zorgbehoeften? En hoe kunnen we iets doen aan het patroon van negatieve 
verwachtingen waar mensen met manisch-depressiviteit tegenop lopen als ze 
actief willen zijn in de samenleving? Daarnaast blijkt dat het toepassen van 

richtlijnen op patiënten vaak te weinig oplevert omdat iedere patiënt anders is, 
terwijl de richtlijnen zijn gebaseerd op vergelijkingen tussen groepen.  

Hoe krijgen we de behandeling op het niveau van de individuele patiënt? En wat 
bedoelen we met persoonlijk herstel? Wat is het proces dat iemand ondanks 
behoorlijke beperkingen en symptomen toch kan groeien en een zinvol bestaan 

kan ervaren? Wat is daarvoor nodig? 

Prof. Dr. Jim van Os is hoofd van de afdeling psychiatrie en psychologie aan de 

Universiteit Maastricht, Medisch Centrum en hij is visiterend professor van de 
afdeling psychiatrische epidemiologie aan het Psychiatrisch Instituut in Londen, 
Engeland. Hij schreef recentelijk het boek: ‘De DSM 5 Voorbij’. Daarnaast heeft 

hij honderden artikelen geschreven en zit hij in het bestuur van meerdere 
psychiatrische tijdschriften. In 2011 werd hij gekozen tot lid van de Koninklijke 

Nederlandse Academie van Wetenschappen. Hij heeft zich ingespannen om een 
bijdrage te leveren op het gebied van de brein-geest wisselwerking. Zijn huidige 
interessegebied behelst de klinische, cognitieve en genetische epidemiologie van 

de bipolaire stoornis, schizofrenie en depressie. Jim van Os is voorstander van 
‘persoonlijke diagnostiek’ en hij promoot het denken in dimensies in plaats van 

het klassieke classificeren. 

11:15-11:30 Korte pauze 

11:30-12:15 Lezing ‘Veerkracht’ 

 (incl. korte gelegenheid tot vragen stellen) 

Bijdrage van ervaringsdeskundigen Marinke Stassen en Nancy Kaal. Marinke en 

Nancy hebben het over hun psychose-ervaringen, maar vertellen vooral over 
herstel, veerkracht en hoop. 

Marinke Stassen is afgestudeerd in milieu-natuurwetenschappen. Zij werkt nu 
o.a. als ervaringswerker bij GGz Oost Brabant en geeft voorlichting over 
psychoses. Daarnaast schrijft en fotografeert ze: ‘Zo kan ik mijn emoties op een 

positieve manier uiten’. 
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Haar droom is dat iedereen open kan zijn over zijn/haar psychische 
kwetsbaarheden én kwaliteiten. Ze wil de wereld laten zien dat mensen met een 

kwetsbaarheid uniek en waardevol zijn. Net zoals alle andere mensen. 

Nancy Kaal werkt als schadebehandelaar bij een verzekeraar en in haar vrije tijd 

is ze actief bij Scouting Nederland. Na haar manie kreeg ze een depressie met 
psychotische verschijnselen. Haar droom is om haar studie Sociaal Pedagogisch 
Hulpverlener af te ronden. Het lijkt haar mooi om te kunnen werken met 

jongeren met een psychische kwetsbaarheid. Ze hoopt dat er in de toekomst net 
zo veel begrip zal zijn voor een depressie als voor een gebroken been. 

12:15-13:00 Pauze 

13:00-15:00 Middagprogramma 

 Film ‘Verloren Jaren’ 

Het scenario van de dramafilm Verloren Jaren is gebaseerd op ervaringen van 
Bas Labruyère. De regisseur heeft zelf te kampen gehad met psychosen. Pas na 

drie jaar liet hij zich opnemen in een psychiatrische kliniek. Na zijn herstel 
schreef hij een brief om zijn ervaringen met zijn familie en vrienden te delen. 

Gestimuleerd door zijn behandelaar, werkzaam bij Parnassia Centrum Eerste 
Psychose, besloot hij de brief te verfilmen. Verloren Jaren is de eerste film 
waarbij de kijker door de ogen van een ervaringsdeskundige een psychose 

ervaart. 

Bas Labruyère is filmmaker. Door zijn psychose kon hij de filmacademie niet 

afronden. Toch maakt hij geregeld (korte) films veelal voor de GGZ. Bas is 
verder ervaringswerker regio Maastricht. Hij laat de film zien en er is een 
nagesprek met hem. 

 Workshop ‘Stemmen in beeld’ 

In de workshop vertelt professor Iris Sommer bij wie stemmen horen zoal voor 

komt en hoe vaak. Ze vertelt wat er in de hersenen gebeurt als iemand stemmen 
hoort en ten slotte zal ze de behandelmogelijkheden voor stemmen op een rij 

zetten.  

Iris Sommer is professor psychiatrie aan de Universitair Medisch Centrum 
Utrecht. Zij is hoofd van het onderzoek naar stemmingsstoornissen en 

psychotische stoornissen. Zij is verbonden aan de stemmenpoli van het UMC 
Utrecht. 

 Diverse gespreksgroepen (opgeven gedurende de middagpauze) 

I. Gespreksgroep met nieuwe lotgenoten 

II. Gespreksgroep met alleen partners, dus zonder lotgenoten of andere 
betrokkenen 

III. Gespreksgroep met betrokkenen (ouders, broers en zussen, kinderen van) 

15:00 Afsluiting programma (niet plenair) 

 

Entree €3. Consumpties voor eigen rekening 

Locatie: Theater de Musketon, Hondsrug 19, 3524 BP Utrecht 


