ParnassiaBavo Academie

Symposium | dinsdag 20 december 2011
Wetenschap en praktijk
Op dinsdag 20 december organiseert de Parnassia Bavo

Programma

Academie samen met PBG Zorgservice BV een middag-

12.30 – 13.00 uur Ontvangst & registratie

symposium ‘Wetenschap en praktijk’, ter gelegenheid

13.00 – 13.15 uur	Opening en introductie

van het afscheid van Bert van Hemert als hoofd Bureau

13.15 – 13.50 uur	Henk Smid – Wetenschap en praktijk:
een paar apart?

24-uurszorg en als opleider sociale en spoedeisende
psychiatrie. Bert van Hemert is per 1 december 2011

13.50 – 14.10 uur	Rutger Goekoop –
fMRI netwerkanalyses van

benoemd als afdelingshoofd en hoogleraar psychiatrie

hersenactiviteit tijdens hallucineren

in het LUMC.

14.10 – 14.30 uur	Victor Vladár Rivero –
In het verlengde van universiteiten – waar hoogwaardige

Critical Time Intervention

kennis wordt ontwikkeld – hebben zorginstellingen de

14.30 – 14.55 uur Koffie/thee

taakstelling om hoogwaardige kennis toe te passen.

14.55 – 15.20 uur	Jan Dirk Blom – Classificatie en de

Toepassingsgericht onderzoek speelt in de ggz een
belangrijke rol. Deze vorm van onderzoek wordt niet

Chinese encyclopedie van Borges
15.20 – 15.55 uur	Wijbrand Hoek –

afgemeten aan de wetenschappelijke impact, maar aan
de impact op innovatie, implementatie en efficiëntie.

DSM-5: wetenschap en praktijk
15.55 – 16.20 uur	Bert van Hemert –
Wetenschap in de praktijk: innovatie,

Dit symposium is bedoeld voor psychiaters, AIOS,

implementatie en efficiëntie

onderzoekers, psychologen, psychotherapeuten,

16.20 – 16.50 uur Algemene discussie

verpleegkundig specialisten en managers.

16.50 – 17.00 uur Afsluiting

Deelname is kosteloos. Omdat het aantal plaatsen

17.00 – 19.30 uur

Receptie

beperkt is, is vooraf aanmelden noodzakelijk.

Aanmelden en informatie
Locatie

Stuur een e-mail aan opleidingpsychiatrie@parnassiabavo-

Franciscuskerk, Monsterseweg 75, 2553 RH Den Haag.

groep.nl, onder vermelding van de volgende gegevens:
volledige naam, functie, organisatie/divisie, e-mail adres,

Accreditatie

BIG registratienummer (indien van toepassing).

Voor dit symposium is accreditatie aangevraagd bij

Telefonische inlichtingen: (070) 391 7009. Vanaf

de NVvP.

2 december nieuw telefoonnummer: (088) 35 70246.

Uitnodiging

