
GGZ Kennisdag 2015
Psychische gezondheid van de jeugd

GGZ Kennisdag 2015 op 22 september - Save the date

U bent van harte welkom om deel te nemen aan de jaarlijkse GGZ Kennisdag op dinsdag 
22 september 2015 in de Rijtuigenloods in Amersfoort. Het thema is jeugd en psychische 
gezondheid en richt zich op jeugd van 0 tot en met 23 jaar en hun omgeving. 

De jeugdhulp is volop in beweging. Sinds 1 januari van dit jaar is de nieuwe Jeugdwet in werking getreden en 
zijn gemeenten bestuurlijk en financieel verantwoordelijk geworden voor de jeugdhulp. Deze decentralisatie 
heeft tot doel om meer samenhang te realiseren. Het gaat om integrale zorg, zo dicht mogelijk bij huis en 
goed afgestemd op de verschillende vragen van de hulpvragers. 
Diverse problemen bij jeugdigen hebben impact op zowel het individu als zijn of haar omgeving. Denk hierbij 
aan problemen op school, rond leefstijl, middelengebruik, problemen met ouders en relaties en psychische  
problematiek. Het bieden van integrale zorg betekent dan ook dat professionals de gehele context van het kind 
in samenhang bekijken. Hier dient voldoende oog voor te zijn, zonder dat jeugdigen en ouders daarvoor hoeven 
aan te kloppen bij diverse instanties. Kennis over oorzaken, over effectiviteit van interventies en methodieken 
en over werkzame samenwerkingsvormen leidt tot mogelijkheden om de zorg continu te verbeteren.
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Op de GGZ Kennisdag 2015 staat de volgende vraag centraal: ‘Hoe kan kennis bijdragen aan het  
bevorderen van de kwaliteit en de samenhang in de zorg voor jeugd’. Er komt een breed scala van  
actuele thema’s aan bod, van preventie en vroegsignalering tot gespecialiseerde jeugd-ggz.

Keynote spreker John Weisz

Een van de keynote sprekers is John R. Weisz, professor psychologie aan de Harvard University. Hij is 
bekend vanwege vooruitstrevend onderzoek naar effectieve interventies en behandelingen binnen de 
jeugdhulp. Tijdens de GGZ Kennisdag zal hij uitgebreid ingaan op het Child STEPs model. Dit model  
biedt inspiratie bij het huidige transformatieproces in de zorg voor jeugd in Nederland. 

Voor wie

De GGZ Kennisdag wordt georganiseerd voor professionals, onderzoekers en beleidsmakers op het  
gebied van de jeugdhulp. Daarbij gaat het om de basiszorg tot en met de generalistische basis ggz,  
de specialistische ggz en de topklinische zorg. Vertegenwoordigers van academische werkplaatsen jeugd, 
gemeenten, ministeries, lokale- en landelijke politieke organisaties en iedereen die interesse heeft in dit 
thema is van harte welkom.

Praktische informatie

De GGZ Kennisdag wordt georganiseerd door GGZ Nederland, Trimbos-instituut en ZonMw, in  
samenwerking met het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en het Nederlands Jeugdinstituut.  
Uitgebreide informatie is binnenkort te vinden op www.ggzkennisdag.nl. Wilt u zich nu al aanmelden, 
stuurt u dan een e-mail naar Marja van der Meulen via mmeulen@trimbos.nl. 

Wij hopen u op 22 september te ontmoeten in de Rijtuigenloods in Amersfoort. 

Call for Abstracts GGZ Kennisdag 2015

Wij nodigen u uit om een bijdrage te leveren aan de GGZ Kennisdag in de vorm van een  
1 uur durende workshop/deelsessie. Omschrijft u in maximaal 200 woorden de inhoud van  
de workshop. Laat hierin duidelijk de relevantie blijken met de bovenbeschreven thematiek.  
U kunt uw bijdrage vóór 15 maart mailen naar Neeltje Vogels via nvogels@trimbos.nl.

Lever uw input als volgt aan:

Titel

Workshop/deelsessie wordt geleid door (naam, functie, organisatie, e-mail)

Beknopte beschrijving workshop (max 200 woorden)

Korte wervende omschrijving voor folder (max 50 woorden)


