Programma Symposium
Angst- en stemmingsstoornissen komen veel voor. Maar
liefst 1 op de 5 Nederlanders kampt tijdens zijn/haar
leven met een angststoornis;
depressie komt even vaak
voor. Vrouwen hebben naar
schatting tweemaal zo vaak
last van deze aandoeningen
als mannen. Nederlanders met
een migratie-achtergrond
die lijden aan een angst- en/
of stemmingsstoornis, zijn
talrijker dan oorspronkelijke Nederlanders met deze
stoornissen. Ook wijst veel
informatie op het zorgelijke
gegeven dat deze stoornissen
bij hen relatief onderbehandeld blijven. Meer kennis over
de achtergronden en oorzaken
van angst en depressie in een
diverse samenleving en over
hulpzoekgedrag en behandelingsaspecten is nodig om tot
een meer effectieve en doelmatige behandeling te komen.

Kernthema

Het gaat hierbij om antwoorden op vragen als: hoe ziet
depressie eruit bij bijvoorbeeld Turkse en Marokkaanse
Nederlanders, hoe een angststoornis, zijn er verschillen
in uitingsvorm en beleving?
Verschilt achterliggende
hechtings- en autonomie-

08.45 – 09.30

Registratie (WZ 1)

09.30 – 10.15

Plenaire openingslezing Marrie Bekker

10.15 – 11.00

Plenaire lezing Gonneke Stevens

11.30 – 12.30

Plenaire lezing Glenn Helberg, Roundtable discussion

13.30 – 15.00

Sessies Deel I *(5 parallelsessies)

15.30 – 16.30

Sessies Deel II * (5 parallelsessies)

16.30 – 17.30

Closing remarks en zangsessie Surinaamse
liedjes met sopraan Dieuwke Aalbers

VOOR INFORMATIE EN INSCHRIJVING, GA NAAR
WWW.TIU.NU/SYMPOSIUM2014ANGSTENDEPRESSIE

Parallelsessies
– Sessie 1 –

“Prevalentie van angst en depressie etniciteit, sekse, SES”

– Sessie 2 –

“Diversiteit in achterliggende problematiek: 
hechting, autonomie”

– Sessie 3 –

“Ziekterepresentaties”

– Sessie 4 –

“Angst, depressie, levensfase en andere
diversiteitsfactoren”

– Sessie 5 –
“Diversiteitscompetentie”

problematiek bij verschillende
groepen migranten van die van
oorspronkelijke Nederlanders,
tussen mannen en vrouwen,
tussen jong-volwassenen en
ouderen? Wat is de effectiviteit van autonomiegroepen
bij het behandelen van angst
blijkend uit een RCT? Welke
factoren dragen bij aan de,
veelal vroege drop-out van
migranten uit GGZ-behandelingen? Wat is diversiteitscompetentie, en betekent een
betere diversiteitscompetentie bij GGZ-behandelaars een
beter herstel van angst- en
stemmingsstoornissen onder
cliënten? Hoe valt diversiteitscompetentie onder behandelaars te vergroten? In hoeverre
leidt dit tot drop-out-reductie
en beter herstel van angsten stemmingsstoornissen
onder cliënten met een
migratie-achtergrond?
Deze vraagstukken zijn het
kernthema van het symposium Behandeling van angst
en depressie in een diverse
samenleving op 7 november 2014, georganiseerd
door o
 nderzoekers van het
VSB-programma GGZ & Diversiteit, voor GGZ-professionals,
onderzoekers, studenten,
cliënten, beleidsmakers.

