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Internationale experts op symposium over
verslavingszorg
Amersfoort, 17 mei 2010 – Op 3 juni vindt een
onafhankelijk symposium plaats over
verslaving met als thema ‘Machteloos over
mateloosheid’. Tegenwoordig krijgen
hulpverleners steeds vaker te maken met
comorbide psychische stoornissen. Diverse
sprekers zullen hun visie op verslaving en
psyche naar voren brengen. Uniek is de komst
van de Amerikaanse professor Carlo C.
DiClemente en professor Olivier Ameisen uit
Frankrijk. Locatie symposium: theater De Flint
in Amersfoort.
De verslavingszorg is volop in beweging. De
nieuwe behandelmethoden en marktwerking
zorgen voor belangrijke uitdagingen in de
geestelijke gezondheidszorg. Daarnaast lijken
comorbide psychische stoornissen steeds vaker
voor te komen.
Professor DiClemente
Deze Amerikaanse professor geniet wereldfaam
als het gaat over de psychologie van de
verandering. Dr. A. Bakker over de Amerikaan:
“Professor DiClemente heeft vele
wetenschappelijke publicaties en boeken over
alcohol- en tabaksverslaving op zijn naam staan.
Tijdens het symposium „Machteloos over
mateloosheid‟ zal hij zijn visie op verslaving en de
bijbehorende zorg naar voren brengen. Het is
uniek dat hij op dit symposium spreekt, zeker
omdat hij weinig spreekbeurten in Europa vervult.
Professor Ameisen is ervaringsdeskundige. De
Franse cardioloog was zelf ernstig
alcoholverslaafd en bestreed dit door zichzelf grote
doses baclofen voor te schrijven. Zijn boek „Het
einde van mijn verslaving‟ is een bestseller
geworden.”

Relevante links bij dit persbericht:



www.machteloosovermateloosheid.nl



Aanvraagformulier perskaarten
symposium

Brede doelgroep
Het symposium wordt georganiseerd voor een
breed gezelschap professionals, die direct of
indirect met verslaving in aanraking komen, zoals
huisartsen, psychiaters, arbo- en keuringsartsen,
maar ook psychotherapeuten, maatschappelijk
werkers en andere geïnteresseerden zijn welkom.
Naast prof. DiClemente zullen ook dr. Olivier
Ameisen (Frankrijk), drs. Rogier Hoenders
(Nederland), prof. dr. Veerle Visser-Vandewalle
(België) en prof. dr. Jozef Corveleyn (België) aan
het woord komen. Bij diverse beroepsverenigingen
is accreditatie aangevraagd.
Programma
Het symposium zal op 3 juni 2010 plaatsvinden in
theater De Flint in Amersfoort. Het programma
start om 10 uur en duurt de hele dag. De sprekers
presenteren hun visie, waarna zij met elkaar in
discussie gaan. Inschrijven kan tot en met 31 mei
via de website
www.machteloosovermateloosheid.nl. Deelname
kost € 135,- inclusief catering en
symposiummateriaal.
Organisatie
Het symposium wordt georganiseerd door
congresorganisatie Congrex en mede mogelijk
gemaakt door Solutions Center in Voorthuizen. Op
de symposiumwebsite vindt u meer informatie over
sprekers, hun achtergronden en beide
organisaties.
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