UITNODIGING:
8 september 2017
Congres over
Adaptive
Mentalization
Based Integrative
Treatment

specialistische
geestelijke
gezondheidszorg

Saskia Knapen, psychiater en
inhoudelijk leidinggevende van
Altrecht Persoonlijkheidsstoornissen
nodigt u graag persoonlijk uit voor
het congres over AMBIT.
Klik hier voor haar persoonlijke uitnodiging!
Altrecht persoonlijkheidsstoornissen nodigt u van harte uit voor het congres over
AMBIT, op vrijdag 8 september 2017 in het Leerklooster te Amersfoort. Tijdens dit
congres laten we u kennis laten maken met de nieuwste inzichten op het gebied
van behandelen van patiënten met ernstige persoonlijkheidsstoornissen: de AMBIT
methodiek. Sprekers zijn onder andere Peter Fonagy, grondlegger MBT en
mentaliseren en Dickon Bevington, grondlegger AMBIT methodiek.
Altrecht Persoonlijkheidsstoornissen heeft haar vier F-ACT PS teams door ontwikkeld
naar zogeheten AMBIT Persoonlijkheidsstoornissen teams. Adaptive Mentalization Based
Integrative Treatment (AMBIT) biedt de mogelijkheid om systematisch samen te werken
met gemeenten, huisartsen en andere netwerkpartners. Het focust niet alleen op de patiënt
en diens symptomen, maar heeft ook oog voor de ruimere context rondom die patiënt.
Het is daarmee een mooie doorontwikkeling van F-ACT Persoonlijkheidsstoornissen naar
meer wijkgericht werken, zonder verlies van specialistische kennis en expertise.

Moeilijk bereikbare mensen: EPA Persoonlijkheidsstoornissen
AMBIT is een op mentaliseren gebaseerde werkwijze ontwikkeld door het Anna Freud Center
in Londen1,2,3. Het is oorspronkelijk ontwikkeld om aansluiting te krijgen op moeilijk
te bereiken jongeren met ernstige en complexe problemen, waaronder psychiatrische
problemen, maar blijkt net zo toepasbaar op moeilijk te bereiken volwassenen met
complexe problemen. Net als deze jongeren zijn mensen met ernstige psychiatrische
aandoeningen (EPA) vaak behoorlijk gedesillusioneerd geraakt in de hulpverlening en
maken daarom weinig gebruik van de mogelijkheden die ze aangeboden krijgen om hun
leven weer op de rails te krijgen.
Zeker bij EPA persoonlijkheidsstoornissen is er sprake van ‘epistemisch wantrouwen’
waardoor deze patiënten niet of slecht profiteren van reguliere behandelvormen en buiten
de boot vallen5. De expliciete inspanning van de hulpverlener om de wereld te bezien
vanuit het perspectief van deze moeilijk bereikbare patiënt, is een belangrijke manier om
dit wantrouwen te doen eroderen. Hierdoor durft de patiënt weer te leren van zijn eigen
sociale leeromgeving, waardoor de verandering vooral bewerkstelligd wordt door wat
daarna buiten de therapie weer geleerd kan worden. Therapie zal dus meer succesvol zijn
naarmate de omgeving van een patiënt meer goedaardig is en interventies zoveel mogelijk
plaats vinden in de context van positief betrokken naasten.
Daarnaast sluiten concrete sociale (psychiatrische) interventies vaak veel beter aan bij
de wensen van moeilijk bereikbare mensen en bieden daardoor een unieke kans om
vertrouwen te laten groeien. Hier ligt dan ook de grootste kracht van wijkgericht werken:
herstel van vertrouwen, waarna meer algeheel herstel kan intreden.

Programma:
09.00 - 09.30 uur
09.30 - 09.45 uur
09.45 - 10.30 uur
10.30 - 11.15 uur
11.15 - 11.45 uur
11.45 - 12.30 uur
12.30 - 13.30 uur
13.30 - 14.15 uur
14.15 - 15.00 uur
15.00 - 15.30 uur
15.30 - 16.15 uur
16.15 - 16.45 uur
16.45 - 17.15 uur

Ontvangst en registratie
Opening
Peter Fonagy: Epistemic trust, what is it and what has it to do
with AMBIT?
Dickon Bevington: AMBIT a mentalized based approach to connect
with hard to reach people.
Koffiepauze
Saskia Knapen: From F-ACT PD to AMBIT: past, present and future.
Lunchpauze
Workshop ronde 1: Active Planning en AIM methode
Workshop ronde 2: Thinking Together Domein
Theepauze
Workshop ronde 3: Desintegration Grid Domein
Plenaire afsluiting
Borrel

Het ochtendprogramma zal in het Engels gehouden worden.

Workshops:
In de workshops maakt u kennis met praktische tools uit drie domeinen van AMBIT,
die zeer bruikbaar en direct klinisch toepasbaar zijn.
Workshopronde 1: Active Planning en AIM methode Domein: ‘werken met je patiënt’
Sander Haijma en Michiel Mansfeld
Workshopronde 2: Thinking Together Domein: ‘werken met je team’
Rozemarijn van Duursen
Workshopronde 3: Desintegration Grid Domein: ‘werken met je netwerk’
Saskia Knapen

Sprekers:

Professor Peter Fonagy
Hoofd van de
researchafdeling van
klinisch onderwijs en
gezondheidspsychologie
van de University College
London. Hoofd van het
Anna Freud Centrum
in Londen

Dr. Dickon Bevington
Psychiater en grondlegger
Ambit Methodiek,
Anna Freud Centrum
in Londen

Saskia Knapen
Psychiater en
leidinggevende Altrecht
Persoonlijkheidsstoornissen

Sander Haijma - Teampsychiater bij F-ACT PS Zeist
Michiel Mansfeld - Verpleegkundig Specialist GGZ bij SCM Zeist
Rozemarijn van Duursen - Teampsychiater bij F-ACT PS Utrecht
Accreditatie:
Accreditatie wordt aangevraagd voor NVvP, FGzPt en NVP en Verpleegkundig Specialisten.
Aanmelden:
U kunt zich aanmelden voor het congres door een mail te sturen naar
Petra Biesot: p.biesot@altrecht.nl of
Marjolein Hengstmengel: m.hengstmengel@altrecht.nl
Kosten:
¤ 195 inclusief lunch en borrel.
Locatie:
Kruisherenklooster Sint Helena, Daam Fockemalaan 10 te Amersfoort.
www.leerhotelhetklooster.nl/vergaderlocatie/

