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16 juni Utrecht
Lichamelijk onderzoek 
in de GGZ (dag 2)

6
punten

Cursuskalender najaar 2020
Hieronder treft u een overzicht aan van ons nascholingsaanbod. 

Kijk voor een actueel overzicht op www.psyfar.nl/bijeenkomsten.

Januari

September

Februari

Oktober

Maart

November

April

December

Mei

Juni

30 januari Utrecht
Psychofarmacologie 
(dag 1)

22 september 
Soesterberg, Psycho-
farmacologie (dag 1)

5 maart Utrecht
Psychofarmacologie 
(dag 2)

9 april Utrecht
Psychofarmacologie 
(dag 4)

17 maart Utrecht
Psychofarmacologie 
(dag 3)

6
punten

6
punten

13 februari Utrecht
Psychofarmaca in de 
praktijk (middag 1)

4
punten

6 oktober Online,
Psychofarmaca in de 
praktijk (middag 1)

4
punten

6
punten

19 november  
Soesterberg, Psycho- 
farmacologie (dag 3) 

6
punten

6
punten

26 november 
Soesterberg, Psycho-
farmacologie (dag 4)

6
punten

3 december 
Soesterberg, Psycho- 
farmacologie (dag 5)

6
punten

10 december 
Soesterberg, Psycho- 
farmacologie (dag 6)

6
punten

12 mei Utrecht
Psychofarmacologie 
(dag 5)

6
punten

28 mei Utrecht
Psychofarmacologie 
(dag 6)

6
punten

16 april Driebergen
Psyfar vs event 2020

5
punten

8 oktober Zwolle
Congres Farmacothera-
pie in de Psychiatrie

5
punten

10 maart Utrecht
Psychofarmaca in de 
praktijk (middag 2)

4
punten

3 november Online, 
Psychofarmaca in de 
praktijk (middag 2)

4
punten

24 maart Utrecht
Lichamelijk onderzoek 
in de GGZ (dag 1)

6
punten

26 november Online, 
Psychofarmaca in de 
praktijk (middag 3)

4
punten

17 december Online, 
Psychofarmaca in de 
praktijk (middag 4)

4
punten

14 mei Utrecht
Psychofarmaca in de 
praktijk (middag 3)

4
punten

4 juni Utrecht
Psychofarmaca in de 
praktijk (middag 4)

4
punten

6
punten

5 november 
Soesterberg, Psycho-
farmacologie (dag 2) 

6
punten

18 + 19 juni Garderen
Masterclass Kind en 
jeugd

12
punten

28 + 29 mei Garderen
Masterclass verslaving

12
punten

Cursus Psychiaters en ziekenhuisapothekers

Cursus Verpleegkundig specialisten

Masterclass Psychiaters

Masterclass Apothekers

Themadagen

Congres

  
Alle uitgaven en producten binnen Psyfar zijn geaccrediteerd door de KNMP, NVvP, de NVZA en het VSR. Daarnaast, in het 
kader van de regeling ‘nascholing buiten het eigen vakgebied’ van de KNMG (zie www.knmg.nl), door vele andere 
wetenschappelijke verenigingen. Sinds het voorjaar van 2016 mogen we ons verheugen in instellingsaccreditaties van 
de NVvP en ABFE. Een garantie voor kwaliteit. 

5 en 6 nov. Zwolle, 
Masterclass Kinderen
en adolescenten

12
punten

3 nov. (midden NL) 
Themadag Seksuele 
functiestoornissen 
in de psychiatrie

5
punten

5
punten

24 nov. (midden NL) 
Themadag Psychiatrie  
en somatiek 

5 en 6 nov. 
(midden NL) 
Masterclass Antidepres- 
siva en antipsychotica 

12
punten

3 en 4 dec. Garderen, 
Masterclass Verslaving

12
punten

12 en 13 nov. Garderen, 
Masterclass Ouderen

12
punten

19 en 20 nov. Limburg, 
Masterclass PTSS

12
punten

http://www.psyfar.nl/bijeenkomsten


Het afgelopen voorjaar noodzaakte COVID-19 ons snel aanpassingen te maken in het voor u opgestelde nascholings-

programma. Zo hebben we bijvoorbeeld de tweedaagse masterclass Verslaving met groot succes omgebouwd tot 

10 interessante webinars. Wij als uitgever en de docenten hebben hier veel van geleerd en graag willen we u met deze 

brochure attent maken op ons nieuwe aanbod van nascholingen die u kunt volgen in het komende najaar. Want ondanks 

dat het virus nog rondwaart, kunnen we u met de nodige maatregelen een mooi cursusaanbod voorleggen. Zo kunt u in de 

komende periode toch nog extra kennis op doen en de benodigde nascholingspunten halen.

Welke maatregelen nemen we om u op een zo veilig en prettig mogelijke manier te laten nascholen?

• Op de locatie is volop desinfectiemiddel aanwezig om uw handen te reinigen. Wij vragen u hiervan gebruik te maken bij 

binnenkomst, bij het verlaten van een zaal en wanneer de situatie daarom vraagt;

• de ruimtes zijn zo ingericht dat er minimaal 1,5 meter afstand van elkaar kan worden gehouden;

• bij binnenkomst in de zaal wordt uw aanwezigheid door ons genoteerd. U hoeft dus geen presentielijst te tekenen;

• Er ligt een persoonlijk informatiepakket voor u klaar, dit kunt u zelf pakken;

• Vanwege COVID-19 laten we maximaal 100 deelnemers op locatie toe;

• Op locatie worden alle RIVM-maatregelen gevolgd om een zo’n veilig mogelijk congres te organiseren. 

Daarnaast gelden natuurlijk de algemene regels:

• Heeft u klachten? Blijf dan thuis! 

• Hoest en nies altijd in de binnenkant van uw elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.

• Was vaak u handen met water en zeep voor tenminste 20 seconden en houd 1,5 meter afstand van anderen. 

Verder hebben we ons online cursusaanbod uitgebreid en kunt u bij grotere bijeenkomsten kiezen of u op locatie of online 

wilt deelnemen. En mocht door omstandigheden een fysieke bijeenkomst niet doorgaan, dan kunnen we in veel gevallen 

direct overschakelen naar een online versie van de bijeenkomst of we zoeken een ander passend alternatief voor u. 

Mochten we onverhoopt toch geen passende oplossing kunnen bieden, dan krijgt u natuurlijk het inschrijfgeld terug- 

gestort.

Samen met onze redacteuren en docenten, die hun sporen in de wetenschap maar zeker ook in de praktijk hebben 

verdiend, hebben wij weer een zeer gevarieerd aanbod aan bijeenkomsten, cursussen, masterclasses en congressen voor u 

samengesteld. Daar waar nodig hebben we van bestaande bijeenkomsten de inhoud aangepast en nieuwe onderwerpen 

toegevoegd. 

Psyfar en Psyfar vs zijn onafhankelijke, ongesponsorde kenniscentra die volledig gericht zijn op het bieden van inhoudelijke 

en praktische ondersteuning bij het voorschrijven van farmacotherapie in de psychiatrie. Psyfar, gestart in 2006 en Psyfar 

VS  in 2015, zijn opgezet als nascholingstijdschrift met online kennistoetsen en zijn inmiddels uitgegroeid tot zeer gewaar-

deerde merken die e-learning, masterclasses, cursussen, themadagen, congressen en vele andere uitgaven ontwikkelen, 

volledig gericht op uw klinische praktijk. 

In deze brochure treft u het overzicht aan van ons aanbod in het najaar van 2020. Maar blijf ons voor de meest recente 

ontwikkelingen en de laatste informatie vooral ook volgen via de websites www.psyfar.nl en www.psyfarvs.nl of LinkedIn. 

Graag tot ziens bij Psyfar!

Mede namens redactie en medewerkers,

Ing. Alex Langhout

Welkom bij Psyfar!

Psyfar vs

http://www.psyfar.nl/bijeenkomsten
http://www.psyfarvs.nl
https://www.linkedin.com/company/psyfar/
https://www.facebook.com/Psyfar
https://twitter.com/PsyfarNL
https://www.linkedin.com/company/psyfar/


De cursus Psychofarmacacologie komt voort uit de basiscursussen van  

dr. Peter Moleman en is een must voor voorschrijvers van psychofarma-

ca. Alle facetten van het boeiende, zich snel ontwikkelende vakgebied 

van de farmaco therapie komen aan de orde: van metabolisme, kinetiek 

en genetica tot de interpretatie van interactiesignalen, bijwerkingen en 

bijzondere patiënten populaties. De cursus biedt een unieke combinatie 

van psychiatrische onderwerpen en daarmee samenhangende somatische 

problematiek, zoals diabetes, cardio-vasculaire aandoeningen en pijn en 

infectie.

Iedere cursusdag start om 9:30 uur en duurt tot circa 17:30 uur. 

De volledige cursus bestaat uit 6 dagen; de cursusdagen zijn ook los te 

volgen.

Voor psychiaters, openbaar apothekers en ziekenhuisapothekers 

Data: 22 september, 5, 19 en 26 november, 3 en 10 december

Kontakt der Kontinenten, Soesterberg

De kosten voor de gehele cursus bedragen € 2575,- voor niet-leden, 

abonnees van Psyfar betalen € 2317,-

1 dag €514,- / €462,- voor leden (6 nascholingsuren)

•  Een compleet en actueel overzicht van de psychofarmacologie

• Kleine cursusgroepen

• Cursusdagen zijn ook los te volgen

 

Kijk op www.psyfar.nl/bijeenkomsten 

voor meer informatie en inschrijven

  CURSUSPROGRAMMA

DAG 1 Antipsychotica en cardiologie

 dr. Roos van Westrhenen, dr. Jan Bogers,

 dr. Arne Risselada en dr. Navin Bindraban

DAG 2 Antidepressiva en diabetes

 dr. Eric Ruhé, dr. Arne Risselada

 en drs. Folkert van Bruggen

DAG 3  Metabolisme, kinetiek en genetica,  

Somatiek: pijn en infectie

 dr. Hans Mulder en prof.dr. Eric van Roon

DAG 4 Psychofarmaca en bijzondere 

  patiëntenpopulaties

 dr. Irene van Vliet en dr. Glenn Dumont

DAG 5  Bijwerkingen en de ouder wordende  

patiënt

 dr. Erna Beers en dr. Rob Kok

DAG 6 Stemmingsstabilisatoren en 

  anxiolytica

 dr. Max de Leeuw, dr. Arne Risselada 

 en dr. Roos van Westrhenen

Cursus Psychofarmacologie

“Interessante cursus met praktijkvoorbeelden 

en gelegenheid voor eigen inbreng”

“Net als het tijdschrift: helder, 

diepgaand, nuttig voor de praktijk”

2x per jaar
Totaal 36

nascholingsuren

LEERDOELEN VAN DE CURSUS:

Na het volgen van de cursus:

  heeft de deelnemer basiskennis van de  

belangrijkste groepen psychofarmaca;

  heeft de deelnemer basiskennis van de belangrijkste 

bijwerkingen van psychofarmaca;

  kan de deelnemer de farmacokinetiek en farmaco- 

dynamiek van psychofarmaca beter doorgronden;

  kan de deelnemer interactiesignalen interpreteren  

in de dagelijkse praktijk;

  heeft de deelnemer handvatten voor het monitoren 

van bijwerkingen in de dagelijkse praktijk;

  heeft de deelnemer basiskennis van een aantal voor 

de psychiatrie belangrijke somatische aandoeningen 

en welke middelen daarvoor gebruikt worden.

http://www.psyfar.nl/bijeenkomsten
https://www.psyfar.nl/bijeenkomsten/bijeenkomst/t/cursus-psychofarmacologie-najaar-2020


Nationaal Congres 
Farmacotherapie in de Psychiatrie 2020

Dé jaarlijkse update voor alle 
voorschrijvers van psychofarmaca!

 Het Nationaal Congres Farmacotherapie in de Psychiatrie is sinds 2007 

het enige, exclusief op farmacotherapie in de psychiatrie gerichte, volledig  

onafhankelijke congres in Nederland en België. 

Farmacotherapie in de Psychiatrie brengt u in drie plenaire sessies en 

een workshopronde  op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen 

in de psychofarmacologie.

De focus ligt daarbij volledig op de klinische praktijk. U maakt zelf een 

keuze uit de zeven workshops, onder andere over laboratoriumonderzoek, 

lithium en nierfunctiestoornissen, de bipolaire stoornis bij kinderen,  

afbouwen van medicatie en farmacogenetica.

Dit congres is een hybride bijeenkomst. Dit betekent dat u zelf 

kunt kiezen of u online óf fysiek op locatie wilt deelnemen.

“Elk jaar een actueel en praktijkgericht programma”

Voor psychiaters, (ziekenhuis)apothekers  en verpleegkundig specialisten

8 oktober 2020, De nieuwe buitensociëteit Zwolle 

€ 445,- / € 399,- voor leden en vs GGZ (5 nascholingsuren)

 

• Beproefde opzet met plenaire sessies en interactieve workshops

• In één dag op de hoogte van de meest relevante ontwikkelingen

• Centrale locatie

‘Actueel en inspirerend congres 

en altijd van hoog niveau! 

Prettige combinatie van plenaire sessies  

en praktijkgerichte workshops.’

PROGRAMMA:

09:00  –  10:00  Registratie en ontvangst 

10:00  –  10:15  Inleiding door dagvoorzitter   

   dr. Hans Mulder

10:15  –  11:00  Antipsychotica: what’s new?

    dr. Arne Risselada

11:00  –  11:45  Behandeling van de bipolaire 

   depressie - dr. Max de Leeuw

11:45 –  12:15  Pauze

12:15 –  13:00  Psychofarmacologie bij 

   ouderen: does age matter?  

   prof. dr. Richard Oude Voshaar

13.00  -  13.15  Uitreiking en presentatie 

   dr. Peter Moleman Penning

13.15  -  14.15  Lunch

14.15  -  15.30  Workshops op locatie

15.30    Einde congres op locatie met  

   mogelijkheid tot napraten

15.45  -  17.00  Workshop online

17.00    Einde congres online deelnemers

Kijk op www.psyfar.nl voor meer 
informatie en inschrijven

HYBRIDE
EVENT

8 oktober
2020

https://www.psyfar.nl/bijeenkomsten/bijeenkomst/t/nationaal-congres-farmacotherapie-in-de-psychiatrie-2020-fysiek
https://www.psyfar.nl/bijeenkomsten/bijeenkomst/t/nationaal-congres-farmacotherapie-in-de-psychiatrie-2020-fysiek
http://www.psyfar.nl


  

Bent u voorschrijver van psychofarmaca? Word dan lid van Psyfar en blijf op 

de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen binnen de psychofarmacologie.

€ 439,- 
per jaar

 Nog geen lid van Psyfar?     

 De voordelen in het kort:

•  Ieder kwartaal een nascholingstijdschrift boordevol relevante artikelen;

•  16 e-learningmodules per jaar, geaccrediteerd voor 16 nascholingsuren;

•  Toegang tot alle artikelen die vanaf 2006 zijn verschenen;

•  Een wekelijks Artikel van de week in uw mailbox, geselecteerd door 

  dr. Hans Mulder, hoofdredacteur van Psyfar;

•  Uw praktijkvragen over psychofarmacologie gratis voorleggen aan de 

  deskundige redactie (Vraag & antwoord);

•  Gratis deelnemen aan online webinars (Meet the expert);

•  Korting op alle cursussen, masterclasses, themadagen, congressen en 

  overige activiteiten die binnen Psyfar worden georganiseerd. 

AIOS ontvangen 50% korting en betalen € 219,50

https://www.prelum.nl/product/psyfar/


z

Meet the expert is een maandelijks, online vragenuur over een 

populair deelonderwerp binnen de psychofarmacologie. Op iedere 

eerste maandag in de maand, van 20:30 tot 21:30 uur, gaan 

Nederlandse en Vlaamse experts in op uw vragen en casuïstiek. 

Gratis voor leden van Psyfar!

Houd de website in de gaten voor de actuele agenda:

www.psyfar.nl/meet-the-expert

Hier kunt u ook eerdere uitzendingen volledig terugkijken.

“Zeer prettige vorm van nascholen: 

praktijkgericht en efficiënt 

omdat ik er de deur niet voor uit hoef ”

U kunt zich inschrijven via onze website 
www.psyfar.nl/meet-the-expert

“Laagdrempelig 
en actueel”

“Waardevol: je hebt 
niet iedere dag een expert 

in je spreekkamer!”

Meet the expert: maandelijke webinars!

https://www.psyfar.nl/over-meet-the-expert
https://www.psyfar.nl/over-meet-the-expert
https://www.psyfar.nl/over-meet-the-expert


Psychofarmaca bij kinderen  
en adolescenten 

LEERDOELEN

Na het volgen van de masterclasses:

  heeft u basis+ kennis van de belangrijkste groepen en belangrijkste bijwerkingen psychofarmaca;

  kunt u de farmacokinetiek en farmacodynamiek van psychofarmaca beter doorgronden;

  kunt u interactiesignalen interpreteren in de dagelijkse praktijk;

  heeft u handvatten voor het monitoren van bijwerkingen in de dagelijkse praktijk.

Deze masterclass is geheel gewijd aan farmacotherapie bij kinderen en 

adolescenten.We bespreken het voorschrijven van off-label medicatie, 

stimulantia en middelen bij ADHD. Daarnaast komen de belangrijkste 

termen binnen de farmacokinetiek (en -genetica) en de therapeutische 

implicaties voor nu en in de toekomst aan bod. U leert hoe u het beste 

antidepressiva en antipsychotica kunt doseren, switchen en stoppen. 

Voor psychiaters en (ziekenhuis-)apothekers

5 en 6 november,  Bilderberg Grand Hotel Wientjes, Zwolle

€ 1.409,- / € 1.204,- voor leden (12 nascholingsuren)
Met o.a. dr. Bram Dierckx, dr. Marijke Gordijn,
drs. Sanne Kloosterboer, dr. Glenn Dumont,
dr. Arne Risselada

“Prettig om twee dagen bezig te zijn 
met een onderwerp en te sparren met collega’s”

Masterclasses

2 dagen
€ 1.409,- / € 1.204,-

Inclusief hotelovernachting 
en alle maaltijden

“Inhoudelijk goed, praktisch en 
veel aandacht voor 

vragen van deelnemers”

  Intensieve, tweedaagse nascholing

  Vertaling van actuele, wetenschappelijke inzichten naar de praktijk

  In een ontspannen sfeer en setting met collega’s van gedachten wisselen 

  Kleine cursusgroepen: veel aandacht voor uw vragen en casuïstiek

https://www.psyfar.nl/bijeenkomsten/bijeenkomst/t/masterclass-psychofarmaca-bij-kinderen-en-adolescenten-najaar-2020
https://www.psyfar.nl/bijeenkomsten/bijeenkomst/t/masterclass-psychofarmaca-bij-kinderen-en-adolescenten-najaar-2020


Psychofarmaca bij ouderen

LEERDOELEN

Na het volgen van de masterclasses:

  heeft u kennis van de belangrijkste groepen psychofarmaca die binnen de ouderenpsychiatrie worden gebruikt;

  heeft u kennis van de belangrijkste bijwerkingen van deze psychofarmaca;

  kunt u de farmacokinetiek en farmacodynamiek bij ouderen beter doorgronden;

  heeft u handvatten voor het monitoren van bijwerkingen in de dagelijkse praktijk

Wat zijn de criteria voor neurocognitieve stoornissen in de DSM-5? Hoe 

moet ik omgaan met afwijkende nierfuncties? Bij welke psychofarmaca 

moet ik TDM toepassen? Welke cognitieverbeterende middelen zijn er en 

wat zijn hun werkings mechanismen? Hoe begeleid ik patiënten tijdens 

het afbouwen van benzodiazepines? Tijdens de masterclass Psychofarmaca 

bij ouderen krijgt u antwoord op deze, en vele andere relevante vragen 

over farmacokinetiek en -dynamiek en bijwerkingen bij ouderen.

Voor psychiaters, (ziekenhuis-)apothekers, geriaters en  

specialisten ouderengeneeskunde

12 en 13 november 2020, Bilderberg Résidence Groot Heideborgh

€ 1.409,- / € 1.204,- voor leden (12 nascholingsuren)

Vernieuwde masterclass PTSS

LEERDOELEN

Na het volgen van de masterclasses:

  bent u bekend met de neurobiologie van PTSS;

  heeft u kennis over de geschiedenis van psychofarmacologie;

  heeft u (betere) handvatten om de afweging tussen psychofarmaca en psychotherapie te maken;

  heeft u kennis over evidence-based farmacotherapie bij PTSS;

  bent u in staat om complexe PTSS te herkennen en behandelen;

  bent u bekend met de richtlijnen en het integreren van farmacotherapie in de behandeling van PTSS.

Een ervaren multidisciplinair docententeam onder leiding van  

prof.dr. Eric Vermetten zal tijdens deze nascholing ingaan op de neuro-

biologie van PTSS, het voorkomen en behandelen van polyfarmacie en 

evidence-based farmacotherapie. Er worden handvatten geboden bij 

complexe PTSS en ook de risico’s en interacties van het gebruik van 

psychofarmaca bij PTSS komen aan bod. Natuurlijk is ook bij deze  

masterclass volop ruimte voor het inbrengen van vragen en eigen  

casuïstiek. Tot slot besteden we aandacht aan evidence-based psycho-

therapie in de behandeling van trauma.

Voor psychiaters en (ziekenhuis)apothekers

19 en 20 november, Limburg

€ 1.409,- / € 1.204,- voor leden (12 nascholingsuren)

VOOR MEER INFORMATIE WWW.PSYFAR.NL/BIJEENKOMSTEN 

12
nascholingsuren per

masterclass

Met o.a. dr. Paul Naarding, dr. Roelof Risselada,  
dr. Harm-Pieter Spaans en dr. Arne Risselada

Met o.a. Prof. dr. H.G.J.M. (Eric) Vermetten
Prof. dr. B.P.F. (Bart) Rutten, Drs. J. (Joop) de Jong
Drs. T. (Tijmen) Bostoen, Dr. E. (Ellen) Klaassens

 “Fijn om je volledig onder te dompelen in een bepaald onderwerp, 
in een inspirerende omgeving!”  

https://www.psyfar.nl/bijeenkomsten/bijeenkomst/t/masterclass-psychofarmaca-bij-ouderen-2020
https://www.psyfar.nl/bijeenkomsten/bijeenkomst/t/masterclass-ptss-najaar-2020
http://www.psyfar.nl/bijeenkomsten


Verslaving

LEERDOELEN

Na het volgen van de cursus:

  heeft  u kennis van de neurobiologie van verslaving en de achtergronden van terugval;

 bent u bekend met uw eigen perceptie en verwachtingen bij patiënten die naast een psychiatrische stoornis  
aan een verslaving lijden;

  heeft u kennis van de pathofysiologie van veelvoorkomende verslavingen, zoals roken, alcohol, cannabis,  
benzodiazepinen inclusief intoxicatie, detoxificatie en beïnvloeding van de pathofysiologie;

  heeft u (betere) handvatten om het gesprek met patiënten aan te gaan;

  heeft u kennis van de somatische problemen waar patiënten met een dubbele diagnose mee te maken kunnen krijgen en de 
wijze waarop deze potentiële problemen kunnen worden opgespoord door screening en controles;

  heeft u handvatten waardoor u patiënten met een dubbele diagnose (nog) beter kunnen behandelen.

De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor het tegelijk voorkomen 

van psychiatrische problematiek en verslaving. Het gaat hierbij vaak 

om een complex geheel aan factoren die elkaar in stand houden en beïn-

vloeden. Doel van deze masterclass is uw kennis over de meest voorko-

mende verslavingen, alcohol, cannabis, roken en benzodiazepinen te ver-

groten. Het docententeam bestaat uit gerenommeerde psychiaters, klinisch 

farmacologen en verslavingsartsen die hun kennis graag met u delen.

Voor psychiaters, (ziekenhuis-)apothekers en verslavingsartsen

3 en 4 december, Bilderberg Hotel ‘t Speulderbos, Garderen

€ 1.409,- / € 1.204,- voor leden (12 nascholingsuren)

Masterclasses

Met o.a. dr. Arnt Schellekens, dr. Albert Batalla Cases, 
dr. Glenn Dumont, dr. Pieter-Jan Carpentier, drs. Mary 
Janssen van Raay

Najaar
2020

COVID-19
voorzorgs-

maatregelen                        

Om verantwoord en veilig samen te komen en verdere verspreiding van COVID-19 

te voorkomen gelden tijdens de bijeenkomsten op locatie de volgende maatregelen:

  Heeft u klachten? Blijf thuis! 

  Hoest en nies altijd in de binnenkant van uw elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.

  Was vaak u handen met water en zeep voor tenminste 20 seconden en houd 1,5 meter afstand van anderen.

  Op de locatie is desinfectiemiddel aanwezig om uw handen te reinigen. Wij vragen u hiervan in ieder geval  

gebruik te maken bij binnenkomst en het verlaten van een zaal en wanneer de situatie daarom vraagt.

  De ruimtes zijn zo opgesteld dat er minimaal 1,5 meter afstand van elkaar kan worden gehouden.

  Bij binnenkomst in de zaal wordt uw aanwezigheid door ons genoteerd. U hoeft dus geen presentielijst te tekenen.

  Er ligt een persoonlijk informatiepakket voor u klaar, dit kunt u zelf pakken. 

  Volg ten alle tijden de aanwijzingen van de sprekers en de medewerkers op de locatie op.

Vanwege COVID-19 laten we maximaal 100 deelnemers op locatie toe. Op locatie worden alle RIVM-maatregelen, 

orde van medisch specialisten en KNMG maatregelen gevolgd om een zo’n veilig mogelijk congres te organiseren. 

https://www.psyfar.nl/bijeenkomsten/bijeenkomst/t/masterclass-verslaving-najaar-2020


Speciaal voor de openbaar apotheker!

LEERDOELEN

Na het volgen van deze masterclass heeft de apotheker:

  meer kennis van de pathofysiologie van depressie en schizofrenie;

  meer kennis van de wijze waarop psychiaters deze psychofarmaca toepassen en welke overwegingen 

 een rol spelen bij de behandeling van patiënten;

  meer kennis van de farmacologische verschillen tussen de antidepressiva en antipsychotica, en hoe deze verschillen  

gebruikt kunnen worden om tot een optimale keuze voor de individuele patiënt te komen;

  meer kennis van de mogelijke rol van farmacogenetica bij het gebruik van antipsychotica en antidepressiva,  

en wanneer dit wel of niet van toegevoegde waarde kan zijn;

  meer kennis van de (somatische) monitoring die nodig is tijdens het gebruik van deze middelen en of zij hierin een  

belangrijke rol kunnen spelen;

  meer kennis over de wijze waarop antipsychotica en antidepressiva verantwoord afgebouwd en gestopt kunnen worden;

  meer kennis over hoe verantwoord geswitcht kan worden tussen antipsychotica en antidepressiva.

Antipsychotica en antidepressiva zijn farmacologisch ingewikkelde genees-

middelen, waar bovendien in het geval van antidepressiva ook regelmatig 

discussie over is voor wat betreft de werkzaamheid.Daarnaast vergt ook de 

patiëntengroep die deze middelen gebruikt speciale aandacht, omdat onder 

andere problemen met de therapietrouw vaker voorkomen, het preferen-

tiebeleid bij psychiatrische patiënten vaker tot problemen leidt en er vaker 

sprake is van comorbiditeiten. Apothekers worden regelmatig met deze 

problematiek geconfronteerd in hun dagelijkse praktijk.

Deze masterclass over antipsychotica en antidepressiva heeft als doel om 

de apothekers up-to-date te brengen over deze twee belangrijkste groepen 

psychofarmaca voor wat betreft toepassing en gebruik, en ze handvatten 

voor in de praktijk te geven waardoor ze de behandeling van psychiatri 

sche patiënten beter kunnen begeleiden en een effectievere gesprekspart    

ner zijn voor huisartsen en psychiaters. 

Uitsluitend toegankelijk voor openbaar apothekers 

23 en 30 november, Midden Nederland

Kosten deelname losse dag € 489,- voor leden. Deelname aan beide dagen € 851,- voor leden.  

Met o.a. dr. Arne Risselada, dr. mr. Christiaan Vinkers 
en dr. Jurjen Luykx

VOOR MEER INFORMATIE WWW.PSYFAR.NL/BIJEENKOMSTEN

Masterclass Antidepressiva & antipsychotica

‘Een verdiepende tweedaagse cursus speciaal voor de openbaar apotheker, 
verzorgd door vakinhoudelijk experts!’

nieuw

http://www.psyfar.nl/bijeenkomsten
https://www.psyfar.nl/bijeenkomsten/bijeenkomst/t/masterclass-psychofarmaca-antidepressiva-en-masterclass-antipsychotica


Psyfar vs

 Nascholing over psychofarmacologie 
 voor verpleegkundig specialisten
 

Psyfar vs

Psyfar vs is een nascholingsconcept, speciaal ontwikkeld voor en door verpleegkundig 

specialisten. Psyfar vs verschijnt drie keer per jaar: in april, augustus en december. 

Ieder nummer bevat 5 e-learningmodules waarmee u jaarlijks in totaal 15, door het  

VSR geaccrediteerde nascholingspunten kunt behalen.

• Van de makers van Psyfar

• Praktijkgericht en onafhankelijk

• Nascholen op een zelfgekozen plaats en moment

• Laagdrempelig en boeiend

• Geaccrediteerd door het VSR met 15 nascholingspunten per jaar 

   (voor alle subspecialismen)

Korting voor leden op relevante cursussen en congressen

www.psyfarvs.nl

€237,-

per jaar

https://www.prelum.nl/product/psyfar-vs
https://www.prelum.nl/product/psyfar-vs
http://www.psyfarvs.nl
https://www.facebook.com/psyfarvs/
https://twitter.com/psyfar_vs
https://www.linkedin.com/company/psyfarvs/


 Cursus Psychofarmaca 
in de praktijk

Deze succesvolle cursus is sinds 2013 al door meer dan 700 verpleeg-

kundig specialisten gevolgd en vormde de basis voor Psyfar vs. Jaarlijks 

worden twee tot drie reeksen georganiseerd in 4 middagen. Alle cursus-

dagen zijn ook los te volgen.

“Prettige cursus. 

Het bespreken van casuïstiek was erg nuttig”

    CURSUSPROGRAMMA

• Farmacokinetiek en farmacogenetica

• Antidepressiva en anxiolytica

• Stimulantia

• Psychofarmaca in het verkeer

• Cardiovasculair risicomanagement

• Antipsychotica en stemmingsstabilisatoren

• Seksuele bijwerkingen

• Bewegingsstoornissen

Met o.a. dr. Arne Risselada, Laura de Wit, Mariëlle de Ruijter 
en Lianne Tammenga

Voor verpleegkundig specialisten

4 middagen: 6 oktober, 3 november, 26 november en

 17 december. Online. 

€675,- voor leden, €729 voor niet leden (16 nascholingsuren)

Kijk op www.psyfarvs.nl/events 
voor meer informatie en inschrijven

“Volledig toegespitst op de 

verpleegkundig specialist!”

LEERDOELEN:

Na het volgen van de cursus weet je:

  wat de belangrijkste groepen psychofarmaca zijn;

  wat de belangrijkste bijwerkingen van psycho- 

farmaca zijn;

  wat de belangrijkste interactiemechanismen van 

psychofarmaca zijn;

  hoe je de farmacokinetiek en farmacodynamiek van 

psychofarmaca beter kan doorgronden;

  hoe je interactiesignalen beter kan interpreteren in 

de dagelijkse praktijk;

  hoe je bijwerkingen in de dagelijkse praktijk beter 

kan monitoren;

  wat het krachtenveld is waar je mee te maken hebt 

tijdens het voorschrijven van geneesmiddelen.

16 punten

Geaccrediteerd 
door het VSR

ONLINE 
cursus

https://www.psyfar.nl/bijeenkomsten/bijeenkomst/t/psychofarmaca-in-de-praktijk-najaar-2020-4-middagen
https://www.psyfar.nl/bijeenkomsten/bijeenkomst/t/psychofarmaca-in-de-praktijk-najaar-2020-4-middagen
https://www.psyfarvs.nl/events


Themadagen

  Praktijkgerichte congresdagen

  Intensief nascholen over één deelonderwerp binnen de psychofarmacologie

  Afwisseling tussen plenaire lezingen en workshops

Themadag Psychiatrie en somatiek

        Hybride event

De levensduur van mensen met een psychiatrische aandoening is 

gemiddeld zo’n 15 tot 20 jaar korter dan die algemene bevolking. Boven-

dien is hun levenskwaliteit vaak een stuk slechter. Dit komt onder andere 

omdat veel psychiatrisch patiënten ook last hebben van lichamelijke 

klachten, zoals obesitas, cardiovasculaire problemen en diabetes. Psycho-

farmaca geven daarnaast regelmatig ook allerlei somatische bijwerkingen. 

Psychiatrie en somatiek worden echter vaak gezien als twee verschillende 

werelden, maar dat zij onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, blijkt wel 

uit de praktijk. Een patiënt die zich lichamelijk beter voelt, heeft meestal 

ook een beter psychisch welzijn.

Voor psychiaters en verpleegkundig specialisten

24 november 2020, centraal in Nederland

€ 499,- / € 399,- voor leden van Psyfar (5 nascholingspunten)

€ 349,- / € 299,- voor leden van Psyfar vs (5 nascholingspunten)

Met o.a. prof. dr. Wiepke Cahn, dr. Jeroen Deenik, 
dr. Melissa Chrispijn, dr. Danielle Cath, 
drs. Maarten van Schijndel, Bart Huybrechts, 
Victor Bon, dr. Hans Mulder en drs. Laura de Wit

Nieuw
Programma

“Goed, actueel overzicht, 
veel informatie in kort tijdsbestek”

Wij organiseren beide themadagen als ‘hybride’ congres. 

Dat betekent dat u de keuze kunt maken om het evenement op 

locatie (maximaal 100 plaatsen), danwel online bij te wonen!

HYBRIDE

EVENTS

https://www.psyfar.nl/bijeenkomsten/bijeenkomst/t/Themadag-Psychiatrie-en-somatiek-2020-fysiek
https://www.psyfar.nl/bijeenkomsten/bijeenkomst/t/Themadag-Psychiatrie-en-somatiek-2020-online


Themadag Seksuele functiestoornissen in de psychiatrie 

        Hybride event

Psyfar organiseert op dinsdag 3 november de Themadag Seksuele functie- 

stoornissen in de psychiatrie. Tijdens dit congres bespreken we de meest 

actuele wetenschappelijke ontwikkelingen rond het thema ‘psychiatrie 

en seksuele stoornissen’. U leert in hoeverre psychofarmaca een effect 

hebben op seksualiteit en hoe uw seksualiteit ter sprake brengt. Ook 

onderwerpen als seksverslaving, ASS en seksualiteit en seksueel misbruik 

komen aanbod. 

Voor psychiaters en verpleegkundig specialisten

3 november 2020, Centraal in Nederland

€ 499,- / € 399,- voor leden van Psyfar (5 nascholingspunten)

€ 349,- / € 299,- voor leden van Psyfar vs (5 nascholingspunten)

VOOR MEER INFORMATIE WWW.PSYFAR.NL/BIJEENKOMSTEN

Themadagen

12
nascholingsuren per

masterclass

Met o.a. dr. Erna Beers, prof.dr. Ellen Laan,  
msc. Karen Rosier-Brattinga, dr. Gertjan van Zessen, 
Welmoed Visser-Korevaar, Kim Biesmans, 
dr. Peter Leusink en Jannetta Bos.

“Veel bruikbare kennis opgedaan tijdens eerdere Psyfar Themadagen. 
De theorie wordt kundig vertaald naar de praktijk!”

Webinarreeks 
Slaapstoornissen

Psychiatrische patiënten kampen bovengemiddeld vaak met 

slapeloosheid en chronische insomnie. De sprekers van deze 

webinarreeks brengen u op de hoogte van de oorzaken van 

deze hoge prevalentie en gaan in op de therapeutische opties 

als cognitieve gedragstherapie en slaapmedicatie.

Houd de website in de gaten voor de actuele informatie!

verwacht

najaar/winter

2020

Nieuw

5 punten

in aanvraag bij de 
NVvP en het VSR

https://www.psyfar.nl/bijeenkomsten/bijeenkomst/t/Themadag-Seksuele-functiestoornissen-in-de-psychiatrie-2020-fysiek
https://www.psyfar.nl/bijeenkomsten/bijeenkomst/t/Themadag-Seksuele-functiestoornissen-in-de-psychiatrie-2020-online
http://www.psyfar.nl/bijeenkomsten
https://www.psyfar.nl/bijeenkomsten


Wist u dat onze cursussen en masterclasses ook in-company worden 

georganiseerd? Het minimum aantal deelnemers is 15; de locatie is aan 

u. Deelnemers hebben voorafgaand en na de cursus (tijdelijk) toegang 

tot de site in het kader van zelfstudie. 

 Cursusprogramma
 
Een incompany kan worden verzorgd op basis van ons reguliere aanbod, 

of geheel worden afgestemd op de opleidingsbehoefte binnen uw 

instelling. Onderwerp, locatie en duur zijn naar wens aan te passen. 

Ook online nascholing behoort tot de mogelijkheden. Vanwege het 

interactieve programma hanteren we in principe een groepsgrootte 

van maximaal 35 personen.

“Gestructureerde inhoud, leuke onderwerpen 

en gemotiveerde sprekers!”

• Veel ruimte voor eigen wensen en casuïstiek

• Interactief en praktijkgericht

• Ervaren, multidisciplinair docententeam

• Met hostess op locatie

• Toegang tot Psyfar voor alle deelnemers

   

“Een incompany geeft prettige, 

laagdrempelige interactie met collega’s” 

Aantrekkelijke korting
 
De prijs van een reguliere cursus of master- 

class bedraagt €200,- tot €250,- per dagdeel, 

inclusief BTW, cursusmateriaal en online  

toegang tot Psyfar. 

Voor een incompany bieden wij u, afhankelijk 

van het aantal cursisten, een aantrekkelijk, 

gereduceerd tarief.

Kijk op www.psyfar.nl/bijeenkomsten voor 

ons complete aanbod of neem contact op 

ing. A.R. Langhout, hoofduitgever medisch 

specialisten (langhout@prelum.nl) voor meer 

informatie en een vrijblijvende offerte.

Incompany trainingen

Psyfar en Psyfar vs verzorgde eerder incompany trainingen voor:

“In korte tijd 

weer bijgeschoold 

en up-to-date”

http://www.psyfar.nl/bijeenkomsten
mailto:langhout%40prelum.nl?subject=
https://www.psyfar.nl/bijeenkomsten


Nascholen met AccreDidact:
 Onafhankelijk en ongesponsord
 Schriftelijk en eLearning
 Flexibel en vrij:

 Losse programma’s of abonnement
 U kiest: op papier en online

  Voordelig abonnement: 
 nog geen € 27,- per punt

Psychiater

Nooit eerder was nascholen voor psychiaters zo 
gemakkelijk – en zo voordelig! Met AccreDidact 
bepaalt u zelf de vorm en het moment van 
nascholen.

Per jaar brengt AccreDidact vier geaccrediteerde 
nascholingsprogramma’s uit, die ieder 3 punten 
waard zijn. U maakt de nascholing online of via 
het boekje, de keuze is aan u!

is consequent en tijdig innemen van de medicatie van belang.{23 Ook is belangrijk om in te 
schatten of er sprake kan zijn van een (iatrogene) opiaatafhankelijkheid. 
Daarnaast is het afnemen van een gedetailleerde slaapanamnese van belang, omdat pijnklachten 
en slechte slaap vaak met elkaar samenhangen. In dit geval zijn er tevens aanwijzingen dat er 
mogelijk sprake is van onverwerkte posttraumatische stressstoornis (ptss-)klachten met daarbij 
behorende nachtmerries en slaapproblemen. 
In verband met de prikkelbaarheid is een heteroanamnese van de echtgenote wenselijk, en 
ook uw observatie van hen beiden in het gesprek. Is zijn prikkelbaarheid dusdanig dat zij bang 
lijkt voor hem? Hoe gaan zij met zijn prikkelbaarheid om? Is er wel eens fysieke agressie? En, 
zo ja, hoe gaan ze daarmee om? Hoe is het gezinsleven, zijn er geldzorgen, hoe gaat het met de 
kinderen? Deze informatie kan een indruk geven of deze patiënt in staat is nog te functioneren 
met zijn klachten, en of hij nog in goed contact is met zijn gezin of dat zijn plaats daar wordt 
bedreigd door isolatie vanwege de klachten. 

20

VAN SOLK NAAR SOMATISCH-SYMPTOOMSTOORNIS

Ondersteunend psychodiagnostisch en cognitief onderzoek
Indien pijn al lang bestaat en zelfs verergert, is er post aut propter (daardoor) bijna altijd sprake 
van psychiatrische comorbiditeit.{24 In dit geval is het mogelijk dat patiënt ook last heeft van 
een posttraumatische stressstoornis (ptss) en een depressie. 
Ook kunnen vragenlijsten, al dan niet afgenomen in het kader van rom-metingen, uitsluitsel 
geven over de ernst van de klachten. Daarbij kan men denken aan de Brief Pain Inventory (bpi)
{25 voor de ernst van de pijn, de Patient Health Questionnaire (phq9) voor depressie,{26 en de 
General Anxiety Disorder schaal (gad7){27 voor de mate van angstklachten. Bij chronische pijn 
kan het inventariseren van de copingmechanismen met bijvoorbeeld de ciss (Coping Inventory 
for stressful situations) zinvol zijn, omdat pijn door maladaptieve coping onderhouden kan 
worden. Deze vragenlijst onderscheidt drie vormen van coping: emotiegericht, taakgericht, en 
vermijdende coping.{28 Een vermoeden van persoonlijkheidsproblematiek kan met de scid 
(Structured Clinical Interview for dsm-iv personality disorders) worden geobjectiveerd.{29

Cognitief onderzoek is zinvol om in kaart te brengen of er subjectieve dan wel objectieve 
neurocognitieve tekorten en stoornissen bestaan. Bij chronische pijn is dit vaak het geval. Dit 
kan zowel komen door de pijn die de geheugenfunctie belast, als door eventuele pijnstillers, 
vooral opiaten. Zie tabel 1 voor tests die hiervoor geschikt zijn; voor het afnemen en 
interpreteren hiervan is samenwerking met een testpsycholoog zinvol.

Tabel 1 Neurocognitieve domeinen en tests.

neurocognitief domein neuropsychologische test

onderpresteren/symptoomvaliditeit Amsterdam Short Term Memory Test (astm){30

volgehouden aandacht d2 aandachts- en concentratietest{31,32

verdeelde aandacht Trail Making Test (tmt) b{33,34

werkgeheugen Digit Span Wechsler Adult Intelligence Scale – fourth 
edition (wais-iv){35

woordgeheugen 15 woorden test (ravlt-nl){36

Rivermead Behavioral Memory Test (rbmt){37

visueel geheugen Rey Osterrieth Complex Figure Test (rocft){38

informatieverwerkingssnelheid Symboolsubstitutie wais-iv, tmt-a 

visuospatiële constructie rocft copy

planning (executieve functie) Zoo Map Behavioural Assessment of the Dysexecutive 
Syndrome (bads){39

mentale flexibiliteit (executieve functie) Rule Learning Task bads, Trail making test, Wisconsin 
Card Sorting test

taal: verbale vloeiendheid Fluency ‘N’ and ‘A’ 1 minute{40
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A3 (DIFFERENTIËLE) DIAGNOSTIEK

Vanaf 
€87,55

Bekijk de demo op: 

www.accredidact.nl

Nascholen 
wanneer het 
uitkomt

16167-01 AccreDidact A4-advertentie Psychiater(DEF).indd   116167-01 AccreDidact A4-advertentie Psychiater(DEF).indd   1 27-01-20   14:2527-01-20   14:25

http://www.accredidact.nl


Aan Psyfar werken mee

Dr. H. Mulder, ziekenhuisapotheker, hoofd van de apotheek 

van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen, hoofdredacteur en we-

tenschappelijk directeur Psyfar

Dr. A. Batalla Cases, psychiater en onderzoeker, UMC Utrecht, 

en hoofddocent landelijke opleiding Master in Addiction  

Medicine

Dr. E. Beers, arts en klinisch farmacoloog, AMC, Amsterdam

Drs. M. van den Bergh, kinder- en jeugdpsychiater, Altrecht, 

Utrecht en redacteur Psyfar 

Dr. B. van Beusekom, kinder- en jeugdpsychiater,  

Erasmus MC, Rotterdam

Dr. N. Bindraban, cardioloog, AMC, Amsterdam

Dr. T.K. Birkenhäger, psychiater, Erasmus MC, Rotterdam 

Dr. J.P.A.M. Bogers, A-opleider, Rivierduinen en beleids-

psychiater High Care Klinieken, Rivierduinen, Leiden

Victor Bon, Verpleegkundig specialist acute zorg,  

OLVG Amsterdam

Drs. T. Bostoen, psychiater, Stichting Centrum ’45, Almere

Dr. M. Bot, epidemioloog en assistent professor,  

Amsterdam UMC

Prof.dr. W. van den Brink, hoogleraar Verslavingszorg, AMC, 

Amsterdam en directeur Amsterdam Institute for Addiction 

Research (AIAR)

Drs. W.J. Broekema, ziekenhuisapotheker, Leusden

Drs. F.H. (Folkert) van Bruggen, huisarts, Academische Huis-

artsenpraktijk 

Prof. Dr. W. Cahn, psychiater, onderzoeker en hoogleraar  

lichamelijke gezondheid bij psychiatrische aandoeningen,  

UMC Utrecht

Dr. P.B.J. Carpentier, psychiater en programmaleider  

zorgprogramma ADHD, Reinier van Arkel, Den Bosch  

Dr. D. Cohen, psychiater FACT-team, GGZ Noord Holland 

Noord, Heerhugowaard

Dr. J. Deenik, onderzoeker, gezondheidspsycholoog en  

epidemioloog, GGZ Centraal, Amersfoort

Dr. M. Destoop, psychiater, Multiversum Antwerpen

Dr. G. Dieleman, kinder- en jeugdpsychiater en Integraal 

Medisch Unithoofd polikliniek kinder- en jeugdpsychiatrie, 

Erasmus MC, Rotterdam

Dr. B. Dierckx, coördinator medicatiespreekuur en fragiele X 

expertise-centrum, afdeling Kinder- en jeugdpsychiatrie, Eras-

mus MC, Rotterdam

Prof.dr. G. Dom, hoofdgeneesheer psychiatrisch ziekenhuis 

Boechout, hoogleraar verslavingspsychiatrie Universiteit  

Antwerpen

Dr. G.J.H. Dumont, klinisch farmacoloog, AMC Amsterdam en 

Dumont praktische psychofarmacologie en redacteur Psyfar

Dr. M.C.M. Gordijn, chronobioloog, Rijksuniversiteit  

Groningen en Psychiatrische Universiteitskliniek, UMCG,  

Groningen, klinisch farmacoloog, Heerlen en redacteur Psyfar

Drs. R.J. Hanhart, psychiater, GGZ Drenthe en slaapcentrum 

voor psychiatrie, Assen

Dr. E.R. Heerdink, apotheker en farmaco-epidemioloog aan 

het Instituut Farmaco-epidemiologie en Farmacotherapie 

van de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen van de 

Universiteit Utrecht en redacteur Psyfar

Dr. M. Hofstra, kinder- en jeugdpsychiater en Integraal 

Medisch Unithoofd van de Kinderkliniek, Almere

Bart Huybrechts, Verpleegkundig specialist acute zorg,  

OLVG Amsterdam 

Dr. G.E. Jacobs, psychiater-klinisch farmacoloog, Centre for  

Human Drug Research (CHDR), Leiden

Drs. M. Janssen van Raay, verslavingsarts, hoofdbehandelaar en 

hoofddocent, Boumanggz, Rotterdam

Drs. J. de Jong, psychiater, PsyQ, afdeling Psychotrauma,  

Den Haag

Dr. E.R. Klaassens, GZ-psycholoog, Stichting Centrum ’45, 

Diemen

Dr. B.C.P. Koch, ziekenhuisapotheker, klinisch farmacoloog en 

hoofd Klinisch Farmacologisch en Toxicologisch laboratorium, 

Erasmus MC, Rotterdam

Dr. R.M. Kok, psychiater, opleider ouderenpsychiatrie en  

epidemioloog, Parnassia Groep, Den Haag en redacteur Psyfar

Dr. M. Lancel, somnoloog, Slaapcentrum voor Psychiatrie,  

Assen en hoofdonderzoeker bij de forensische psychiatrie

Dr. M. de Leeuw, psychiater, Rivierduinen en Leids  

Universitair Medisch Centrum, Leiden en redacteur Psyfar

Dr. S. van Liempt, ouderenpsychiater, GGZ Dijk en Duin,  

Parnassia, Castricum

Dr. P. Naarding, hoofdopleider psychiatrie en opleider ouderen, 

GGNet, Apeldoorn

Drs. A. Neven, psychiater Centrum Dubbele Problematiek, 

Parnassia, Den Haag

Dr. M.S. van Noorden, psychiater, LUMC, Leiden en 

lid wetenschappelijke adviesraad landelijke GHB-monitor

Drs. E.H.B. van Paassen-Magnée, adviseur Kwaliteit en Veilig-

heid, Vincent van Gogh Instituut, Venray



Mr. Dr. E. Plomp, psychiater, gezondheidsjurist/juridisch advi-

seur, Altrecht, Zeist

Drs. J.W. Renes, psychiater, Altrecht, Utrecht

Dr. A.J. Risselada, ziekenhuisapotheker, epidemioloog en 

klinisch farmacoloog, Wilhelmina Ziekenhuis Assen

Dr. R. Risselada, (ouderen)psychiater, Verslavingszorg Noord 

Nederland, Leeuwarden

Prof.dr. E.N. van Roon, ziekenhuisapotheker en klinisch far-

macoloog, Medisch Centrum Leeuwarden

Dr. H.G. Ruhé, psychiater en hoofd behandelzaken, afdeling 

Stemmings- en Angststoornissen, UMCG, Groningen

M. de Ruijter, coördinerend verpleegkundig specialist,  

GGz Centraal en hoofdredacteur Psyfar vs

Dr. B.P.F. Rutten, psychiater, neurowetenschapper en  

universitair hoofddocent vakgroep Psychiatrie en Neuro- 

psychologie, Universiteit Maastricht

Dr. A.F.A. Schellekens, psychiater, Radboudumc, Nijmegen en 

wetenschappelijk directeur Nijmegen Institute for Scientist 

Practitioners in Addiction (NISPA), Nijmegen

Drs. K.E. Schreuder, somnoloog en arts ouderengeneeskunde, 

Vitalis WoonZorg Groep, Eindhoven

M. Simoons, MSc, apotheker en onderzoeker, Wilhelmina  

Ziekenhuis Assen

Dr. H.P. Spaans, (ouderen)psychiater, Parnassia, Den Haag

PsyQ Haaglanden, Den Haag

L. Tammenga, verpleegkundig specialist, GGz Centraal en 

redacteur Psyfar vs
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Een gratis proefnummer aanvragen?

Ga nu naar de website www.psyfar.nl of 

www.psyfarvs.nl om vrijblijvend kennis te 

maken met Psyfar of Psyfar vs. U kunt hier een 

proefnummer aanvragen, of direct lid worden.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf op de 

hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.

Heeft u vragen?

Bezoek onze website www.psyfar.nl of neem 

contact op met onze klantenservice via 

 klantenservice@psyfar.nl of bel 030-635 50 60.

Voorwaarden
Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten 
zijn de Algemene Voorwaarden en Standaard 
Publicatievoorwaarden van Prelum Uitgevers 
BV van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer 
van Koophandel te Utrecht onder dossiernum-
mer 30237451. Een exemplaar van deze 
voorwaarden zal op verzoek worden toegezon-
den. De voorwaarden zijn tevens raadpleegbaar 
via www.prelum.nl.

Alle genoemde prijzen in deze folder zijn 
inclusief btw.

Annuleringsvoorwaarden congressen / cursus-
sen: tot 3 maanden voorafgaand aan de cursus 
kosteloos annuleren. Vanaf 3 maanden tot 1 
maand voor de datum brengen wij 50% van 
de kosten in rekening. Bij annulering binnen 
een maand worden de volledige kosten in 
rekening gebracht.

Psyfar en Psyfar vs zijn uitgaven van:

http://www.psyfar.nl
mailto:klantenservice%40psyfar.nl?subject=


kijk voor meer informatie op 

www.psylearning.nl

Korting voor 

leden van 

Psyfar

Praktijkgerichte, geaccrediteerde  
e-learning over de DSM-5

Online nascholen waar en wanneer u wilt
Duidelijke handvatten voor in uw spreekkamer
Geheel vernieuwde website
Gedoceerd door toonaangevende experts
Van de makers van Psyfar en De Jonge Psychiater

Met onder anderen Ralph Kupka, Eric Ruhé, Michiel Hengeveld,  
René Kahn, Wouter Staal, Damiaan Denys en Martijn Figee.

http://www.psylearning.nl

