Op vrijdag 27 januari organiseert
de Vereniging IPT Nederland een congres.

Het motto van het congres is
“IPT werkt, maar hoe ?”

Op dit congres zullen 4 keynotesprekers ingaan op dit thema

De dag wordt gehouden in het Westindië huis,
Haarlemmerdijk te Amsterdam

Sinds 1997 is IPT in Nederland een therapievorm voor depressie
en de effectiviteit van IPT is herhaling aangetoond.
We weten dat het werkt, maar hoe?
Deze vraag is intrigerend en verdient meer aandacht.
IPT kan ook worden toegepast op tal van ziektebeelden en alle
vier de focussen zijn inzetbaar. Maar doen we dat ook?
Passen we IPT voldoende effectief toe in onze behandelkamers?
Naast de effectiviteit van IPT als methode kan ook de effectiviteit
vergroot worden door optimalisering van de werkrelatie en
andere non-specifieke behandelfactoren. Deze factoren zijn van
groot belang maar hoe passen we ze toe?
Dit jaar willen we ons als congrescommissie richten op de vergroting van de effectiviteit van IPT en proberen zicht te krijgen op
de factoren die hieraan kunnen bijdragen.
Kortom wat gebeurt er nu echt in de therapiekamer en kan
het beter?

De keynote sprekers zijn:
John Markowitz, hoogleraar psychiatrie aan de
Columbia University in New York
Roslyn Law, psychotherapeut en voorzitter van
de Engelse vereniging voor IPT en verbonden aan
het Anna Freud Centrum in Londen
Marcus Huijbers, hoogleraar klinische psychologie
en onderzoeker van veranderingsmechanismen
bij psychotherapie werkzaam bij de VU, Amsterdam
Michael van den Boogaard, specialismeleider stemmingsstoornissen Parnassia Groep, onderzoeker verbonden aan
de topklinische afdeling therapieresistente depressies
PsyQ Den Haag

Programma

Dagvoorzitter: Marc Blom

9.00 - 9.30

Ontvangst

9.30- 9.45

Opening

9.45 - 10.15

IPT bij PTSS
- John Markowitz (lezing in het engels)
Sociaal isolement, wel of niet behandelen met IPT?
- Roslyn Law (lezing in het engels)
Veranderingsmechanismen bij psychotherapie
- Marcus Huibers
Koffiepauze

10.15 - 10.45
10.45 - 11.15
11.15 - 11.30
11.30 - 12.00
12.30 - 13.00
13.00 - 14.00

14.00 - 15.00

15.00 - 15.30
15.30 - 16.30

Patiënt-behandeling compatibiliteit versus
adherentie in IPT
- Michael van den Boogaard
‘Onze behandelkamer’ on stage (rollenspel)
Lunchpauze (kunnen we ook de film voorbereiden
voor projectie tijdens de WS-ronde)
Expertmeetings: Terugblik op ‘onze behandelkamer’
Bespreken van de casus aan de hand van de video
opname die van het rollenspel werd gemaakt met:
1e ronde
- Roslyn Law en Marcus Huibers
- John Markowitz, Roelf Jan Takens en
Michael van den Boogaard
Theepauze
2e ronde
- John Markowitz, Roelf Jan Takens en
Michael van den Boogaard
- Roslyn Law en Marcus Huibers

Zowel het rollenspel als de expertmeetings worden op
video opgenomen en later op de site van de NVIPT
beschikbaar gesteld.

Kosten:
195 euro voor leden
250 euro voor niet-leden
95 euro voor mensen in opleiding tot Gz-psycholoog;
psychotherapeut en psychiater
Accreditatie aangevraagd voor FzGP, NVvP

Nadere informatie op de website: www.iptnederland.nl
Wilt u zich aanmelden voor het congres? KLIK HIER

U kunt nu inschrijven voor
het IPT congres!
KLIK HIER VOOR
UW DIRECTE AANMELDING

