Society for Psychosomatic Medicine
Herfstsymposium (coronaproof) donderdag 25 november 2021

Complexe klachten,
Kritische benadering, succesfactoren en integrale zorg…
Digitaal aanmeldingsformulier

De complexiteit van veel dagelijkse klachten in de praktijk vraagt om reflectie over wat
werkzaam is. Welk wetenschappelijk bewijs is er rond complexe klachten en effectieve
interventies? Wat is een goed en verbindend referentiekader? Wat is verder nodig om
tot goede integrale zorginterventies te komen?
Deze kritische vragen zullen belicht en beantwoord worden door topwetenschappers
en ook mogelijke sleutels tot behandelsucces zullen worden voorgesteld.
Programma
13.00 Ontvangst
13.30 Opening

Prof. em. Stijn Jannes, Voorzitter SPM

13.45 Inleiding

Bert Kallen, dagvoorzitter en vicevoorzitter SPM Nederland

14.00 ‘Stress hormonen coördineren

Prof. Em. Ron de Kloet, Professor of

veerkracht’: wat is dat toch die allostase?

Medical Pharmacology. Division of
Endocrinology, Leiden University Medical
Center

14.45 ‘Vier decennia onderzoek naar

Prof. Pim Cuijpers, Vrije Universiteit

psychotherapie voor depressie:

Amsterdam: Faculty of Behavioural and

Uitdagingen voor de toekomst!’

Movement sciences | Departement of
Clinical-, Neuro- and Developmental
Psychology.

15.30 Pauze
Herfstsymposium Complexe klachten Society for Psychosomatic Medicine, do 25-11-2021 in Breda.

16.00 Waar lopen mensen met medisch

Dr. Nettie Blankenstein, Amsterdam

onverklaarde lichamelijke klachten

UMC locatie VUmc: voormalig hoofd

tegenaan bij dokters en therapeuten?

huisartsopleiding, afdeling huisartsgeneeskunde. Expert op het vlak van
complexe klachten die niet direct
medisch verklaard kunnen worden.

16.45 Plenaire discussie

met de sprekers o.l.v. Prof. Em. Stijn
Jannes en Bert Kallen:

•

Wat heeft het werkveld nodig, wat kan zij doen?

•

Hoe de vertaling te maken van nieuwe wetenschappelijke inzichten naar het
praktijkveld?

•

Aanbevelingen voor een transitie naar een “next level” in de psychosomatische
geneeskunde en hulpverlening.

17.30 Afsluitend Diner

om na te praten en
de spits achter je te laten.

19.00 Einde

Deelnameprijs: niet-leden € 110; leden € 75; studenten (tot master), gepensioneerden
en vervangingsinkomen zonder diner € 40, mét diner € 60.
Inschrijven: U kunt inschrijven door het invullen van dit inschrijvingsformulier. Na
inschrijving ontvangt u een uitnodiging tot betaling.
Locatie ‘De Avenue’: Waterstraat 5, 4811 WZ Breda (centrum). Midden in het hart van
Breda vindt u De Avenue. Het is gevestigd in een oude schuilkerk, die volledig is
omgetoverd tot een prachtig theater.
Vanaf het Centraal station Breda is het 20 min lopen of per busrit van 2 min met Ariva
Bus 7. Voor parkeergarages zie: parkeerplattegrond. De parkeergarages die het
dichtstbij liggen zijn: ParkBee, Markendaalseweg 44; Q-Park, Markendaalseweg 79 en
De Barones, Nieuweweg 79.
Accreditering: Na afloop kunnen de deelnemers een certificaat aanvragen om
accreditatie te krijgen bij de eigen beroepsgroep.
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