
GGZ Kennisdag 2015
Psychische gezondheid van de jeugd

GGZ Kennisdag 2015 - 22 september - Schrijf u nu in!

Met kennis bijdragen aan meer samenhang en kwaliteit in de zorg voor de 
psychische gezondheid van de jeugd van 0 tot en met 23 jaar. Dat is het doel 
van de GGZ Kennisdag 2015: psychische gezondheid van de jeugd.

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 verant
woordelijk 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, middelen
gebruik, 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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Praktische informatie
De GGZ Kennisdag 2015 wordt georganiseerd door GGZ Nederland,  
Trimbosinstituut en ZonMw in samenwerking met het Kenniscentrum 
Kinder en Jeugd psychiatrie en het Nederlands Jeugdinstituut.  
Op www.ggzkennisdag.nl vindt u het volledige programma, de workshops 
en kunt u zich direct opgeven. 

Kosten
€ 295, p.p. Schrijf u vóór 31 mei in en ontvang € 50, vroegboekkorting.

Programma

Op de GGZ Kennisdag 2015 Psychische gezondheid van de jeugd komt een  
breed scala aan actuele thema’s aan bod. Van preventie en vroegsignalering tot 
gespecialiseerde jeugdggz. 

Plenaire sprekers
•  Modulair werken in de jeugdggz en transdiagnostische behandeling bij angst, 

depressie en gedragsproblemen  John R. Weisz, professor psychologie aan de 
Harvard University 

•  Inspirerende samenwerkingen tussen de jeugdggz en het onderwijs,  
de huisartsenpraktijk en de brede jeugdhulp  Bertine Lahuis, kinder en  
jeugdpsychiater en voorzitter raad van bestuur van Karakter

•  Het nieuwe zorglandschap en de volgende stap naar een gezonde toekomst voor 
kwetsbare jongeren  Victor Everhardt, Wethouder Volksgezondheid, Jeugd en 
Jeugdzorg Utrecht 

•  Jacobine Geel, voorzitter van GGZ Nederland is dagvoorzitter en gaat in gesprek 
met Marc Dullaert, kinderombudsman.

Keuze uit meer dan 30 workshops
Een greep uit de workshops: 
•  Pittige jaren. Effectieve interventies voor ouders en kinderen met gedrags problemen
•  ReachAut. Praktijk, academische kennis en ervaringsdeskundigheid rond autisme
• Integraal werken via Early Intervention Centers: lessen uit Australië 
• Overjekop! Jongeren doorbreken taboe rondom psychische gezondheid 
•  Jongeren in de residentiele zorg; het doorbreken van de spiraal van  

problemen en traumatische gebeurtenissen
•  Culturele diversiteit en suïcidaal en zelfbeschadigend gedrag bij allochtone jongeren 
•  Intensieve Home Treatment: een nieuwe crisisinterventie voor adolescenten

Zie www.ggzkennisdag.nl voor het volledige programma.

De GGZ Kennisdag 2015: Psychische gezondheid van de jeugd wilt u niet missen! 


