
CALL FOR ABSTRACTS

De vraag is of de wijze waarop we behandelen nog wel in deze tijd past. We zijn anders gaan denken over labelen, separeren, de 
rol van het gezin in de behandeling en wat we verstaan onder integrale jeugdhulp. Op diverse plekken zijn er stevige discussies. 
Gemeenten willen zorg goedkoper en effectiever en zorgprofessionals willen de beste effectieve zorg voor iedereen.

DEEL UW KENNIS IN EEN WORKSHOP EN DIEN UW ABSTRACT IN  
Workshop geven: Dit jaar zijn er vooraf vier deelonderwerpen gekozen. Hier mag u er één uit kiezen. Daarnaast zijn er ook vier 
werkvormen, ook hier mag u uit kiezen. U houdt uiteindelijk een workshop over een deelonderwerp in een werkvorm. U krijgt als 
workshopleider een vergoeding van €50,- en uiteraard worden uw reiskosten (ov/km) vergoed.  

Aanmelden: U kunt zich aanmelden met onderstaand formulier. Stuur uw formulier vóór 26 mei 2019 naar  
n.hoogland@kenniscentrum-kjp.nl (030-2270415). De congrescommissie bepaalt welke 20 workshops gekozen worden  
en op 20 juni hoort u of u bent gekozen. 

Congres: Het Jaarcongres Kinder- en Jeugdpsychiatrie 2019 wordt georganiseerd door het Kenniscentrum Kinder- en 
Jeugdpsychiatrie en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP). Als workshopleider bent u van harte welkom om  
het congres te bezoeken; hier zijn kosten* aan verbonden. 

Nadat u gekozen bent, kunt u zich aanmelden. U ontvangt dan een link via uw e-mail. 

(LET OP: zonder deelnamebewijs, heeft u geen toegang tot andere workshops of de plenaire sessies) 

www.nvvp.net
www.kenniscentrum-kjp.nl

1 OKTOBER 2019 SPANT! BUSSUM

*  Kosten voor congres deelname zijn voor u €255,-. Annuleren kan gratis tot 1 september; daarna wordt de helft in rekening gebracht, met uitzondering van bijzondere omstandigheden.  
Bezoekt u als workshophouder ook het congres? Dan heeft u vrije keuze welke workshop u wilt bezoeken. Let wel: VOL=VOL

WORKSHOP: HOUVAST
Om wat handvatten te geven staan hieronder enkele voorbeelden van passende deelonderwerpen bij het thema. Heeft u een ander 
passend deelonderwerp voor dit congres? Vul dan bij ‘deelonderwerp’ uw eigen deelonderwerp in met een korte uitleg.
• Digitalisering
• Innovaties
• Beweging van 0 
• Evidence-based practice

Wij nodigen deskundigen graag uit om hun expertise te delen in een van onderstaande workshopvormen:
• Een realistische/fictieve casus waarbij de workshopdeelnemers interactief kunnen deelnemen
• Een actieve workshop met oefeningen
•  Vertellen-vragen-antwoorden (U vertelt wat over uw gekozen deelonderwerp, u laat de zaal vragen stellen en u voorziet dan weer in 
antwoorden. Deze werkvorm is discussie bevorderend) 

• Eigen invulling (korte uitleg)

Wij vragen u de workshop samen te geven (2 personen), interactief te maken en niet te gebruiken als promotie van uw eigen 
bedrijf. De workshops zijn interactief.

De kinder- en jeugdpsychiatrie heeft een schat aan betrouwbare kennis 
voorhanden. Voor kinderen en jongeren die hulp nodig hebben is in veel gevallen 
bekend welke hulp in hun geval effectief is. Maar vier jaar na de transitie blijft er 
in elke sector van de jeugdhulp veel onzekerheid over hoe het in de toekomst 
verder moet. Biedt onze kennis wel antwoorden op de maatschappelijke vragen 
die nu leven? Welke kansen bieden nieuwe technologische ontwikkelingen en 
innovatieve werkwijzen? Op 1 oktober verdiepen we ons in de toekomst van de 
kinder- en jeugdpsychiatrie, met het beste uit twee werelden.



FORMULIER VOOR AANMELDING WORKSHOP

Workshopleiders: namen, functies, e-mailadressen en telefoonnummers:

Deelonderwerp:

Workshopvorm:

Leerdoelen/leeropbrengst:

Korte samenvatting max 100 woorden:

Uitgebreide beschrijving van workshop max. 500 woorden:

 Ik ben ook een bezoeker aan het Jaarcongres, ik weet dat hier kosten aan verbonden zijn.

MEER KANS MAKEN OM GEKOZEN TE WORDEN? 
VOEG EEN SLIDE TOE OVER WAT U GAAT PRESENTEREN OF STUUR EEN KORT FILMPJE WAARIN U PRESENTEERT. 
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