
 

Uitnodiging Webinar Volante  
DATUM vrijdag 8 oktober 2021     TIJD 11.00 – 13.00 uur   

Programma

11:00 – 11:10 uur Opening door Annet Nugter, hoofd afdeling onderzoek 
 GGZ Noord-Holland-Noord

11:10 – 11:25 uur  Wat kunnen we leren van onze dure behandelingen: uitkomsten  
van het onderzoek naar de 25 duurste patiënten. 

 Door Julia Doets, Daan Vigeveno en Michiel Borst, klinisch  
psychologen in opleiding bij GGZ NHN

11:25 – 11:35 uur Vragen/discussie

11:35 – 11:50 uur Is stoppen een optie bij niet vorderende behandeling?  
Door Marijke van Putten, psychiater GGZ NHN

11:50 – 12:00 uur  Vragen/discussie

12:00 – 12:15 uur   Durf los te laten: resultaten van een onderzoek naar het   
functioneren van FACT-cliënten na ontslag. 

 Door Marjolein van Dijk, onderzoeker bij GGZ NHN

12:15 – 12:25 uur  Vragen/discussie

12:25 – 12:40 uur  Korte reflectie door collega’s van Lentis, GGzE en de Dimence 
Groep

12:40 – 12:55 uur  Discussie met de aanwezigen aan de hand van de vragen 
 
12:55 – 13:00 uur  Afronding

 

Uit onderzoek en ervaringen van professionals blijkt dat het voor behandelaren in de 
GGZ soms moeilijk is om tijdens de behandeling steeds opnieuw de vraag te stellen: 
wat is er aan de hand met deze cliënt en wat heeft deze nodig? Met als bijkomende 
vraag: kan/moet de GGZ dat bieden?

Het lijkt voor de hand liggend, maar het blijkt steeds weer moeilijk om deze vragen in 
het vizier te houden. Zeker, maar niet alleen, bij complexe behandelingen.

In het webinar belichten we dit vraagstuk van verschillende kanten: aan de hand 
van analyses van de behandelingen van onze duurste cliënten, met een pleidooi om  
bij behandelevaluaties steeds de vraag te stellen: kan deze behandeling worden  
afgesloten?

In de discussie horen we graag jullie ervaringen en reflecteren we op de vraag: wat 
houdt ons eigenlijk tegen, wat doet dat met cliënten en wat zouden de gevolgen zijn 
als we meer streven naar eindigheid?

Aanmelden?

Hopelijk ben je erbij! Meld je aan via:

www.ggz-nhn.nl/volantewebinar

WE ZIEN JE GRAAG OP 8 OKTOBER!

ZINVOLLE INTERVENTIES ZIJN 
EINDIGE INTERVENTIES

http://www.ggz-nhn.nl/volantewebinar

