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Najaar 2015 verkenden wij tijdens het symposium 
‘In de war….. uit de war’ het in media en politiek 
opgedoken begrip ‘verwarde personen’. De visies 
van burgemeester, ervaringsdeskundige, wijkwerker, 
socioloog, psychiater, zorgverlener aan mensen met 
een verstandelijke beperking, politie en verzekeraars 
kwamen aan bod. De taakopdracht van het door de 
Minister ingestelde ‘aanjaagteam’ werd toegelicht. 
Het was goed te zien dat de toehoorders uit zoveel 
verschillende werkvelden actief in gesprek gingen 
tijdens de discussie en in de pauzes. Die opzet 
smaakte voor velen naar meer, daarom nu
‘In de war…, uit de war II’. 

Inmiddels herkennen we de term ‘verwarde personen’ 
als een (stigmatiserend) containerbegrip. In het 
programma bezien we eerst hoe die container zo vol 
is geworden en of dat wel terecht is? We ontwarren 
de kluwen vanuit diverse gezichtspunten: cijfers, 
maatschappelijke factoren, organisatie van de zorg, 
rol van ambulantisering enz. Daarnaast spreekt het 
aanjaagteam over de bouwstenen voor beleid die zij 
hebben geformuleerd en waarmee gemeentes nu aan 
het werk zijn. Hoe willen gemeentes, wijkteam, GGZ, 
LVB-zorg, veiligheidshuis, politie en naasten met de 
bouwstenen gaan werken? Onze sprekers geven hun 
commentaar en eventuele aanvullingen. Met welke 
bouwstenen kunnen we de container achter ons laten 
en met alle partijen bouwen aan een betere toekomst 
voor de betrokkenen? Wat vraagt dat van betrokkenen, 
naastbetrokkenen, buren, wijk, hulpverleners, politie, 
beleidsmakers, gemeentelijke diensten, verzekeraars 
en media?

Opnieuw komen de sprekers uit vele gebieden en 
disciplines. Opnieuw zullen wij ruim baan maken voor 
discussie, plenair en in de wandelgangen. Een goed 
moment om als partners vanuit diverse organisaties 
en rollen samen naar dit congres te komen! Deel dit 
programma dus in uw netwerk.

Graag verwelkomen we u op 3 juni in Utrecht!

Remmers van Veldhuizen

“ Komt u ook mee bouwen vanuit de 
container vol verwarring?”



Programma

09.00 uur Registratie en ontvangst

09.45 uur Welkom door de dagvoorzitter 
• Remmers van Veldhuizen

10.00 uur Verwarring rond verwarde personen 
 • Frank van Hoof 

10.30 uur Op weg naar een meer persoonsgerichte aanpak verwarde personen
 • Liesbeth Spies (genodigd)

10.55 uur Koffiepauze 

11.25 uur Verward als burger in de wijk
 • Philippe Delespaul

11.50 uur Verwarring of verwaarlozing; het menselijk perspectief
 • Marian ter Avest

12.15 uur Een betrokkene aan het woord
 • Een persoonlijk verhaal

12.45 uur Lunchpauze

13.45 uur Verwarde mensen zijn het domein van de psychiatrie
 • Niels Mulder

14.10 uur Wat gebeurt er in de wijk?
 • José Manshanden

14.35 uur Samenwerking tussen wijkteam, FACT en anderen
 • Albert van Keijzerswaard (genodigd)

15.00 uur Theepauze

15.30 uur Welke rol kan de zorg voor mensen met LVB spelen?
 • Annemat Collot d’Escury

15.55 uur Panel discussie met de zaal met bijdragen vanuit verschillende werkvelden
 • Met o.a. Sjakko de Jong en Hans Slijpen

16.45 uur  Afsluiting door de voorzitter
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Inschrijven
SCEM verwerkt haar inschrijvingen geautomati-
seerd. Het online inschrijfformulier vindt u op de 
subpagina van deze bijeenkomst in de Agenda op 
www.scem.nl. Hier vindt u tevens alle informatie 
over de inschrijfvoorwaarden.
 
Het inschrijfgeld bedraagt bij vroegboeken en 
betalen (tot 3 weken van tevoren): € 225,-
Standaardbedrag: € 255,-

Bij tegelijk inschrijven van 4 of meer personen 
geldt een korting van € 25,- per persoon. 
Groepskortingen worden achteraf niet meer 
toegekend. 

Programmacommissie
Drs. J.R. van Veldhuizen • beleidsadviseur GGZ 
Mw. A. Jaspers • SCEM
Mw. J. Otten • SCEM

Voorzitter en sprekers
Mw.drs. M. ter Avest • directeur LPGGZ
Mw.dr. A.M.L. Collot d’Escury • GZ psycholoog /
K & J specialist, Universiteit van Amsterdam
Prof.dr. P.A.E.G. Delespaul • psycholoog, 
hoogleraar innovatie GGZ Universiteit Maastricht
Drs. F. van Hoof • senior wetenschappelijk 
medewerker Trimbos Instituut
Dr. J.J. de Jong • psychiater / geneesheer directeur 
GGZ Breburg
A. van Keijzerswaard • teammanager Altrecht 
Utrecht
Mw.drs. J. Manshanden • themadirecteur Sociaal / 
lid Directieraad Gemeente Utrecht
Prof.dr. C.L. Mulder • hoogleraar Psychiatrie 
ErasmusMC Rotterdam / Parnassia
H. Slijpen • Platform Politie GGZ 
Mw. L. Spies • burgemeester Alphen a/d Rijn / 
voorzitter Aanjaagteam verwarde personen
Drs. J.R. van Veldhuizen • beleidsadviseur GGZ

Doelgroep  
Verleners, planners en financiers 
van zorg aan verwarde personen en 
mensen met LVB vanuit gemeenten, 
GGD, GGZ, verslavingszorg, 
verzekeraars, gevangeniswezen en 
reclassering. Bijvoorbeeld: 
psychiaters, psychologen, 
maatschappelijk werkers, SPV-ers,
politie-mensen, advocaten, 
beleidsmakers, wijkteams en andere 
betrokken professionals

Accreditatie 
Aangevraagd bij NVvP, NIP, 
ABSG (KAMG), VSR, NOvA, 
Registerplein (voorheen BAMw) 
en Accreditatiecommissie 
Kwaliteitsregister V&V. Bij voldoende 
belangstelling uit een discipline zal 
accreditatie worden aangevraagd 

Datum en locatie  
Vrijdag 3 juni 2016
CineMec
Berlijnplein 100
3541 CM Utrecht (betaald parkeren)

Informatie 
SCEM
Postbus 21, 4196 ZG Tricht 

telefoon 0345 - 57 66 42
e-mail scem@scem.nl
twitter @scem

Voor meer bijeenkomsten:
www.scem.nl


