
 

God, geluk en ggz
ZINGEVING IN DE HERSTELGEORIËNTEERDE ZORG  

Voor wie: 
Dit congres is bedoelt voor voor zorgprofessionals in de ggz, zoals psychiaters,  
(klinisch) psychologen, verpleegkundig specialisten, verslavingsartsen en theologen. 
Ook andere deelnemers zijn van harte welkom.

14.45 uur       Hoofdspreker: Dirk de Wachter 
     (psychiater en psychotherapeut UPC KU Leuven)    

Organisatoren:            
Het congres wordt georganiseerd door het Kennisinstituut christelijke ggz (Kicg), in samenwerking 
met de Christelijke Vereniging voor Psychiaters, Psychologen en Psychotherapeuten (CVPPP).

Kicg             
Het Kennisinstituut christelijke ggz (Kicg) verricht al 5 jaar wetenschappelijk onderzoek op het snijvlak 
van ggz en religie en ontwikkelt innovaties binnen de christelijke geestelijke gezondheidszorg. 
Het Kennisinstituut is een gemeenschappelijk initiatief van De Hoop ggz en Eleos. Zie www.kicg.nl

Algemene informatie

DATUM: 
Vrijdag 22 november 2019

TIJD: 
Van 14.00 – 18.00 uur, met aansluitend  
een maaltijd (facultatief)

AANMELDEN: 
Aanmelding is mogelijk via www.kicg.nl/
lustrumcongres. Meer informatie en een 
aanmeldmogelijkheid vindt u ook op    
www.kicg.nl onder ‘Activiteiten’.    
Aanmelden voor 15 november.

KOSTEN:
95 euro per persoon (voor leden CVPPP  
80 euro. Studenten en medewerkers van 
De Hoop of Eleos 35 euro).

 LOCATIE:  
MCC congrescentrum voor De Hoop ggz, 
Provincialeweg 70 te Dordrecht

MEER INFORMATIE: 
Agnes Hagenbeek (secretaresse Kicg) via  
info@kicg.nl of bel 088-892 1235

Accreditatie wordt aangevraagd voor 
psychiaters, (klinisch) psychologen, 
verpleegkundig specialisten, geestelijk 
verzorgers en verslavingsartsen.

ANNULEREN: 
Tot 12 november 2019 kunt u schriftelijk 
kosteloos annuleren. Na deze datum wordt bij 
annulering het volledige deelnamebedrag in 
rekening gebracht. U kunt dan wel een vervanger 
sturen, mits u dat van tevoren doorgeeft.

OP VRIJDAG 22 NOVEMBER ORGANISEERT

HET KENNISINSTITUUT CHRISTELIJKE GGZ TER 

GELEGENHEID VAN HET 5-JARIG JUBILEUM EEN CONGRES:

Wat is een goed leven? Gaat dat over geluk, over zin, of over wat 
anders? Dirk de Wachter deelt zijn visie met ons en maakt de 
vertaalslag naar de zorg: wat is wezenlijk in de zorg om cliënten in 
staat te stellen hun leven goed te leven?   

Met Dirk de Wachter 

15.30 uur    Reactie door Ewoud de Jong (1e geneeskundige en psychiater Eleos)  
Ewoud de Jong reageert onder de titel 'liefde en aandacht' op het betoog van 
Dirk de Wachter vanuit de praktijk waarbij hij ontwikkelingen in de ggz als de  
herstel georiënteerde zorg en ‘redesigning psychiatry’ meeneemt.

15.50 uur      Intermezzo: 5 jaar Kicg - terugblik en vooruitblik door Hanneke Schaap-Jonker.
16.00 uur    Pauze
16.20 uur      Reactie door Hanneke Schaap-Jonker (rector Kicg en bijzonder hoogleraar VU) 
   Hanneke Schaap-Jonker legt bevindingen uit empirisch onderzoek naar klinisch  

en existentieel herstel van psychiatrische patiënten naast het referaat van Dirk de  
Wachter en onderzoekt de implicaties daarvan voor behandeling en begeleiding.  
Immers, geen herstel zonder existentieel herstel.

16.40 uur    Reactie door Guus Labooy (arts en theoloog) 
   Guus Labooy geeft vanuit theologisch-ethisch perspectief een reflectie op het  

referaat van Dirk de Wachter en de plaats van geloof zingeving in de ggz.
17.00 uur    Reactie door Rokus Loopik (stigmabestrijder) 
 Het perspectief vanuit de cliënt; waar help je hen echt mee?
17.20 uur    Plenaire forumdiscussie (onder leiding van Laurens Vreugdenhil).
18.15 uur    Maaltijd (facultatief).

Programma:

14.00 uur Inloop met koffie en registratie.
14.30 uur Opening Irene Blom (directeur behandelzaken De Hoop ggz). 
14.40 uur Inleiding Laurens Vreugdenhil (psychiater) als dagvoorzitter.

http:// www.kicg.nl
http://via www.kicg.nl/lustrumcongres.
http://via www.kicg.nl/lustrumcongres.
http://www.kicg.nl 

