Programma

Wetenschap in beeld
Wat weten we over depressie, co-morbiditeit en terugval
en wat kunnen we eraan doen?

Locatie: de Leeuwenbergh (Servaasbolwerk 1a te Utrecht)
11.30-12.15

Inloop met koffie/thee en lunch

12.15-12.25

Welkom en introductie dagvoorzitter Prof. dr. Filip Raes
Prof. dr. Claudi Bockting

12.25-12.50

The Crying Boys: wetenschap in ‘beeld’
Prof. dr. Filip Raes

12.50-13.20

Depressie is één van de meest voorkomende psychische aandoeningen. Vaak gaat deze gepaard met
andere psychische (en somatische) aandoeningen. Mede gezien het recidiverende karakter is depressie voor velen levenslang belastend. In dit symposium worden nieuwe inzichten op het gebied van
het ontstaan en de instandhouding van depressie, alsmede de behandeling en de terugvalpreventie
door onderzoekers en clinici uiteengezet. Ook wordt er een openbare supervisie gehouden, waarin
prof. dr. Steven Hollon (VanderBilt University, USA) cognitieve therapie bij complexere
casussen zal bespreken en illustreren.

Prof. dr. Steve Hollon
13.20-13.50

Pauze

13.50-14.30

Openbare supervisie: depressie bij co-morbiditeit, hoe dan?
Prof. dr. Steve Hollon

14.30-15.00

Nieuwe inzichten bij depressie en terugval*

15.00-15.15

Afsluiting

Prof. dr. Filip Raes (KU Leuven, België) zal de wetenschap in beeld brengen met een lezing over de
vloek van ‘crying boys’ schilderijen. Een deel van zijn expositie uit Museum Dr. Guislain in Gent zal
worden tentoongesteld.
Het symposium wordt afgesloten met de oratie van prof. dr. Claudi Bockting, getiteld ‘My optimism
wears heavy boots: Towards empirically driven tailored interventions, illustrated by depression research’.

Cognitive behavior therapy in the treatment of depression

Prof. dr. Filip Raes
Locatie; Academiegebouw (Domplein 29 te Utrecht)
16.15-17.00

Oratie: My optimism wears heavy boots
Prof. dr. Claudi Bockting

Het symposium is gericht op professionals, wetenschappers, ervaringsdeskundigen en mensen die
graag meer willen weten over depressie. Accreditatie is aangevraagd (VGCt, KP; FGzPt).

17.00-18.30

Voor aanmelding en aanvullende vragen

*Sprekers over nieuwe inzichten bij depressie en terugval

Mail naar depressiesinbeeld@gmail.com (nadere informatie over betaling volgt bij aanmelding)

Datum
Locaties
Toegang

20 mei 2015
Servaasbolwerk 1a en Domplein 29, te Utrecht
40 euro*
*(Er zijn een aantal gratis kaarten beschikbaar voor deelnemers aan de studie. E-mail ons indien u
belangstelling heeft.)

Receptie

Dr. Anja Lok, MD, St. Arq

De invloed van trauma en genen

Dr. Gerard van Rijsbergen*

Cognitieve en emotionele kwetsbaarheid

Christien Slofstra, MSc., RuG

Verbeelding en emotie

Dr. Gemma Kok, RUG

Terugvalpreventie via e-health

Marlies Brouwer, MSc., UU

Depressie, terugval en zwangerschap

*GGZ Drenthe

Symposium en Oratie Prof. dr. Claudi Bockting
20 mei 2015
Symposium in de Leeuwenbergh, Utrecht
Oratie in het Academiegebouw, Utrecht

