
 
 

Programma  
Invitational Conference ECT 

dinsdag 24 april 2012 van 12.30 tot 15.30 uur 
Domus Medica te Utrecht 

 
 
 
12.30 - 13.00 uur Binnenkomst en registratie, inclusief lunch 
  
13.00 – 13.10 uur Opening door Dr. W.W. van den Broek 
  
13.10 - 13.40 uur Proefvisitaties ECT. Door: Drs. J. Nanninga en Dr. B. Verwey 
  
13.40 - 14.10 uur Visitatiemethodiek en -reglement ECT. Door: Dr. W.W. van den 

Broek  
  
14.10 - 14.40 uur WENweb 2.0. Door: J. Mathijssen 
  
14.40 - 15.00 uur Pauze 
  
15.00 - 15.30 uur  Diepe hersenstimulatie bij psychiatrische aandoeningen. Door: 

Dr. R. Schuurman, neurochirurg AMC 
  
  
 



Praktische informatie 
 
Datum:  Dinsdag 24 april 2012 van 12.30 tot 15.30 uur 
 
Locatie:  Congres- en Vergadercentrum Domus Medica te Utrecht. 

Mercatorlaan 1200, 3528 BL Utrecht 
http://www.domusmedica.nl/vergadercentrum/routebeschrijving.html 
 

Accreditatie:  Voor de invitational conference wordt accreditatie aangevraagd bij de 
V&VN en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP). 
 

Inschrijving:  U kunt zich tot en met 22 april 2012 online inschrijven via de website van 
de NVvP, www.nvvp.net (Menu: Agenda). 
 

Kosten:  Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Alleen de aanwezigen 
ontvangen bij aanvang de visitatiemethodiek en - reglement. 

 
Bevestiging:  Na online inschrijving ontvangt u per e-mail ter bevestiging een zgn. 

nulfactuur. 
 
Annulering:  Mocht u onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn, dan verzoeken wij u 

tijdig af te melden bij het secretariaat van de NVvP. 
 
Secretariaat NVvP: 
Postbus 20062, 3502 LB Utrecht 
Tel. 030 - 2823303 Fax 030 - 2888400 E-mail: info@nvvp.net Website: www.nvvp.net 
 
Organisatie: Walter van den Broek psychiater en voorzitter van de werkgroep, Bas 
Verwey, psychiater, Annemarie Hagemeijer, senior adviseur OPK en Irene Loman, junior 
adviseur OPK.  
 

http://www.domusmedica.nl/vergadercentrum/routebeschrijving.html


Samenvattingen 
 
Proefvisitaties ECT 
 
Drs. J. Nanninga, psychiater GGZ Centraal 
Dr. B. Verwey, psychiater Rijnstate 
 
Hoe is het om proefkonijn te zijn? Hoe is het om gevisiteerd te worden? Beide vragen 
zullen beantwoord worden door ervaringsdeskundigen. 
Op 14 november jl. vond de eerste proefvisitatie ECT plaats in het Centrum Voor 
Ouderenpsychiatrie in Ermelo, onderdeel van GGZ Centraal. De licht oplopende 
spanning vooraf bij het ECT-team, de prettige maar ook kritische opstelling van de 
visiteurs maakten de visitatie uiteindelijk tot een goede gebeurtenis. Noodzakelijk, want 
de verbeterpunten dienden zich onmiddellijk aan. “Het kan altijd beter”, geldt voor ons 
allen. Mee kijken in de keuken van een ander is spannend maar leerzaam. Het ECT team 
van GGZ Centraal is een positieve ervaring rijker.  
Ziekenhuis Rijnstate werd gevisiteerd, terwijl een van de psychiaters Ermelo had 
gevisiteerd.  
 
Visiteren en gevisiteerd worden blijkt te helpen de kwaliteit van ECT in alle aspecten te 
verbeteren. Dit wordt toegelicht aan de hand van een model protocol ECT dat hooguit 
enkele A-4tjes groot is. 
 
Zaken die mondeling toegelicht worden. 

1. Voorbereiding: veel materiaal kan schriftelijk ingediend worden en voorafgaand 
aan de visitatie getoetst worden.  

2. Bewaken tijdspad gedurende visitatie is niet gemakkelijk als veel mensen hun 
zegje moeten/kunnen doen. 

3. Spannend om “een kijkje in de keuken te geven”. Doch van eminent belang om 
toetsbaar op te stellen. Van belang is om een veilige sfeer te creëren tijdens de 
visitatie.  

 
Visitatiemethodiek ECT 
 
Dr. W.W. van den Broek, psychiater Erasmus MC 
 
ECT is een technische ingreep bestaande uit procedures die zijn vastgelegd in een 
protocol. Het is gewenst dat de kwaliteit van de behandeling op een hoog niveau blijft 
en dat de verbeterde technieken zo veel mogelijk worden gebruikt. Het handhaven van 
een hoge kwaliteit is een belangrijke wens van de leden van de WEN. Het handhaven 
van een hoge kwaliteit wordt zo veel mogelijk gewaarborgd door een visitatiesysteem. 
De WEN is van mening dat het noodzakelijk is om bij de instellingen die ECT verrichten, 
kwaliteitsvisitaties te gaan uitvoeren. Het is belangrijk dat binnen de eigen beroepsgroep 
zicht wordt gehouden op de kwaliteit van zorg en de zorg voor kwaliteit. De 
visitatiemethodiek zal mogelijkheden creëren om zowel het zelfevaluerende als het 
toetsende element een plaats te geven. De nieuwe richtlijn en de registratie via 
WENweb vormt de basis voor het visitatiesysteem. Het behouden en verbeteren van de 
kwaliteit van ECT is van groot belang om patiënten zo goed mogelijk te kunnen 
behandelen. Ook wordt daarmee het vertrouwen van vakgenoten die zelf geen ECT 



toepassen, andere collegae, patiënten, de publieke opinie, en andere belanghebbenden 
positief beïnvloed. 
 
WENweb 2.0 
 
J. Mathijssen, directeur “Clickhere” 
In deze presentatie ligt de focus op het gebruik van de nieuwe versie van WENweb en in 
het bijzonder het gebruik door de instellingen. Via de vernieuwde website van WENweb 
kunnen instellingen hun ECT behandelingen registreren. Hierbij wordt onderscheid 
gemaakt tussen acute en onderhoudsbehandelingen. In de presentatie laten we het 
gebruik van de website zien. We vertellen hoe u zich als instelling kunt aanmelden en via 
welke stappen een patiënt en zijn behandelingen geregistreerd kunnen worden. Op 
basis van geregistreerde behandelingen worden statistieken gemaakt. Zowel over de 
eigen behandelingen als die over de hele database. Tevens is er een rapportage te 
downloaden die de basis vormt voor de kwaliteitsvisitatie. 
 
 
Diepe hersenstimulatie bij psychiatrische aandoeningen 
 
Rick Schuurman (MD, Ph.D.), neurochirurg 
 
Diepe hersenstimulatie is een techniek waarbij door middel van in de hersenen 
geïmplanteerde elektroden continue elektrische stimulatie wordt toegepast in specifieke 
doelgebieden van de hersenen. Hierdoor kan een doelgerichte verschuiving van 
netwerk-functies worden bewerkstelligd, waardoor symptomen van verschillende 
ziektebeelden kunnen worden beïnvloed. Op de afdelingen neurochirurgie en 
psychiatrie van het AMC wordt deze behandeling experimenteel toegepast bij ernstige, 
therapie-refractaire obsessief-compulsieve stoornissen en stemmingsstoornissen. Dr. 
Schuurman zal een overzicht geven van de tot nu toe behaalde resultaten. 
 


