
UNDER PRESSURE

2 | 3 | 4 november 2022

vgctnajaarscongres.nl

Dien je abstract in vanaf 1 februari t/m 1 mei 2022

najaarscongres 2022



De ggz, en de jeugdzorg in het bijzonder, staat enorm onder druk. Dit heeft ernstige consequenties voor 

de kwaliteit van zorg voor onze cliënten, maar ook voor onszelf. We moeten steeds meer doen in minder 

tijd en gaan gebukt onder een berg regeldruk en administratie. En die druk is sinds de start van de 

coronapandemie voor alle betrokkenen alleen maar toegenomen. Daarbij leggen we ook vaak nog druk 

op onszelf: we houden veel ballen in de lucht en stellen hoge eisen, zowel op werkgebied als privé. 

          et welke maatschappelijke en beroepsspecifieke druk hebben 

we precies te maken, welke gevolgen heeft dit en hoe kunnen we 

hier in ons werk het beste mee omgaan? Wat kunnen we als beroeps-

groep zelf doen om de druk te verminderen? Staat de cgt ook onder 

druk? En, moeten we eigenlijk wel streven naar een drukloos bestaan? 

Daar gaan we het over hebben tijdens het najaarscongres 2022.

Naast de negatieve gevolgen van onder druk staan, en de mogelijke 

oplossingen daarvoor, gaan we ook aandacht besteden aan situaties 

waarin het goed zou zijn om de druk juist wat op te voeren. Denk 

aan de dialoog met beleidsmakers en zorgverzekeraars en in het 

geval van misstanden en wangedrag. Ook gaan we bekijken hoe druk 

kan worden ingezet om onze behandeldoelen te behalen en welke 

andere goede dingen er kunnen ontstaan onder druk. 

De commissie najaarscongres VGCt is op zoek naar bijdragen die 

aansluiten bij het thema Under Pressure. In symposia en lezingen 

kun je de resultaten van recent wetenschappelijk onderzoek presen-

teren, waarbij je aandacht besteedt aan de betekenis van deze resul-

taten voor de praktijk. In actieve, praktijkgerichte workshops kun je 

een werkwijze demonstreren en oefenen met de doorgaans deskun-

dige en gevorderde deelnemers. Bijdragen die niet direct aansluiten 

op het congresthema zijn uiteraard ook van harte welkom.

Praktische informatie

Een abstract moet aan bepaalde criteria voldoen. Je vindt een link 

naar deze criteria op vgctnajaarscongres.nl. Je abstract kun je daar 

vanaf 1 februari t/m 1 mei 2022 indienen. 

 

Commissie Najaarscongres VGCt

Lotte Lemmens (voorzitter), Bianca Boyer, Joanneke van der Linde, 

Miriam Lommen, Katharina Meyerbröker, Hanneke Schuurmans, 

Lisbeth Utens, en Guy Bosmans (vertegenwoordiger VVGT).

Wij zijn op zoek naar bijdragen over:

1.  Wetenschappelijk onderzoek en workshops over  

maatschappelijke en beroepsspecifieke factoren die 

druk leggen op de ( jeugd-) ggz (o.a.: zorgstructuur, 

financiering, regeldruk, (nasleep van) covid-19, maat-

schappelijke polarisatie, verminderde tolerantie rondom 

thema’s als migratie en diversiteit, en de maakbaarheid 

van de samenleving).

2.  Wetenschappelijk onderzoek en workshops die de 

bevindingen van dergelijk onderzoek toepassen binnen 

het cognitief-gedragstherapeutisch kader.

3.  Wetenschappelijk onderzoek en workshops over toe-

passingen binnen de cognitieve gedragstherapie m.bt. 

gevolgen van langdurige stress op lichaam en geest.

4.  Wetenschappelijk onderzoek en workshops over toe-

passingen binnen de cognitieve gedragstherapie  

gericht op het verminderen van- of leren omgaan met 

(zelfopgelegde) druk/stress.

5.  Wetenschappelijk onderzoek en workshops over toe-

passingen binnen de cognitieve gedragstherapie op  

het gebied van hoge eisen, perfectionisme, depressie  

en burn-out bij therapeuten.

6.  Wetenschappelijk onderzoek en workshops gericht op 

(uitdagingen op het gebied van) (machts)misbruik en 

andere grensoverschrijdingen en het aankaarten van 

misstanden en wangedrag.

7.   Vernieuwend wetenschappelijk onderzoek op het 

gebied van leerpsychologie, cognitieve psychologie  

en evidence-based mental health.

8.  Wetenschappelijk onderzoek en workshops over toe-

passingen van bestaande kennis en klassieke  

procedures op nieuwe klachten of in specifieke  

doelgroepen/contexten.
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