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Accreditatie zal aangevraagd worden



 PROGRAMMA

19:00 - 19:40  Deel 1: Moeilijk te behandelen depressie  
- Definitie 
- Huidige behandelstrategieën

19:40 - 19:45 Pauze

19:45 - 20:15  Deel 2: Evoluties binnen de behandeling 
van depressie  
- Farmacogenetiek 
- Neuromodulatie 
- Praktische toepasbaarheid 

20:15 - 20:20 Pauze

20:20 - 21:00  Deel 3: Esketamine neusspray  
- Werkingsmechanisme en studieresultaten 
- Vertaling naar de klinische praktijk

Beste collega, 

Graag nodigen wij u uit voor een interactieve webinar waarin u meer te weten 
zal komen over de context van “moeilijk te behandelen depressie”. Verder gaan 
we dieper in op de bestaande en nieuwe therapeutische opties anno 2021.

Vervolgens zullen de sprekers toelichten welke evoluties binnen de behandeling 
van depressie hun intrede maken, (vb. farmacogenetiek en neuromodulatie) en 
hun praktische toepasbaarheid.

Hierna zal Dr. Vanina Popova (Janssen R&D) een wetenschappelijke toelichting 
geven over esketamine neusspray. Het werkings mechanisme en de belangrijkste 
klinische resultaten komen eveneens aan bod.

Tot slot zullen Dr. Zeeuws en Dr. Estercam vanuit hun perspectief toelichten 
welke plaats binnen het bestaande behandellandschap esketamine neusspray 
kan innemen alsook welke patiëntenprofielen hiervoor in aanmerking komen. 

Tijdens de webinar zal u de mogelijkheid hebben om live vragen te stellen.

We kijken uit naar uw aanwezigheid op dit hoogwetenschappelijk programma 
rond een relevant hedendaags thema binnnen de mentale gezondheidszorg. 

Tot dan! 
Het Janssen Neuroscience team



    Dr. Sven Estercam is naast diensthoofd en Medisch Coördinator 
voor de PAAZ diensten van Jessa Ziekenhuis Hasselt en 
St. Franciscusziekenhuis Heusden-Zolder eveneens lid van 
de VVP en Belgian College of Neuropsychocopharmacology 
and Biological Psychiatry (BCNBP). 

Naast zijn dagelijkse klinische activiteiten heeft Dr. Estercam een uitgebreide 
interesse in deelname aan wetenschappelijke studies en staat hij ook in als 
stagemeester voor geneeskundestudenten in hun stagejaar als stagemeester 
voor de UGent en KULeuven.

   Dr. Dieter Zeeuws is sinds 2006 verbonden aan de PAAZ van 
het UZ Brussel. 

Naast zijn klinische bezigheden is Dr. Zeeuws mede-onderzoeker van nationale 
en internationale studies, soms in samenwerking met de farmaceutische 
industrie en de metabole eenheid. Hij werkte bovendien als onderzoeker bij 
project ICArUS (Integrated Care for patients with Alcohol USe disorders) dat 
gefinancierd werd via Belspo (Belgian Science Policy Office). Hij heeft ook 
een 20-tal posters, abstracts van presentaties en Pubmeb artikels. Verder 
verzorgt Dr. Zeeuws enkele lessen binnen de vakken Medische Psychologie 
en Psychiatrie. Op dit moment werkt Dr. Zeeuws samen met prof. Dr. Chris 
Baeken aan zijn doctoraat ‘Accelerated deep TMS in the elderly depressed: 
a brain imaging approach’.

    Dr. Vanina Popova, Janssen R&D neuroscience 

 Dr. Vanina Popova studeerde af als arts aan de universiteit van Sofia (Bulgarije)  
en heeft meer dan 20 jaar ervaring in global clinical drug development  
waar van 14 jaar in neuroscience. Sinds 2007 is zij bij Janssen Medical Director 
en study responsible physician voor de studies met esketamine.

Over de sprekers
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Janssen-Cilag NV

Datum
Maandag 26 april 2021, 19.00 uur - 21.00 uur

Doelgroep
Psychiaters en psychiaters in opleiding

Deelname
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. U kan zich inschrijven 
via onderstaande QR code. Na inschrijving ontvangt u een link om 
deel te nemen aan dit live online symposium.

Accreditatie
Accreditatie zal worden aangevraagd.

Contact info
Jeroen Wyckmans
Medical Scientific Liaison
jwyckman@its.jnj.com

Nathalie Schepkens
Event Process Specialist
nschepke@its.jnj.com

INSCHRIJVING
http://bit.ly/benlPsyMar21


