
Psychosomatiek, hart van de integrale zorg! 
Ontmoetings- en impulsconferentie over psychosomatiek in de zorg 

 

‘Omdat lichamelijke en psychische aandoeningen vaak samen voorkomen en elkaar wederzijds beïnvloeden, is een geïntegreerde 

benadering van belang. Maar doordat de zorg van oudsher gescheiden is georganiseerd, wordt een integrale benadering 

belemmerd. Door de strikte scheiding in de zorg voor het lichamelijke en psychische domein krijgen veel mensen nu niet de best 

mogelijke behandeling’, (Gezondheidsraad, mei 2020, rapport over Integrale Zorg). 

Tijd dus voor verandering, tijd om de praktijk van psychosomatische en integrale zorg breder te implementeren. Samen met 

gelijkgestemde organisaties en geïnteresseerden willen we zoeken naar concrete ideeën om bredere en beter verankerde 

psychosomatische- en geïntegreerde zorgpraktijken te realiseren. 

 
Programma 
13u00 | Onthaal 

Breda, 24 november 2022 

13u15 | Opening - Stijn Jannes, prof. em. psychiatrie (voorzitter Society for Psychosomatic Medicine) 

13u30 | Inleiding - Bert Kallen, vice-voorzitter SPM | Psychosomatiek als fundament van integrale zorg; naar een gezamenlijke agenda? 

13u45 | ‘Wat behoeft de patiënt en wat is het belang van Integrale Zorg hierbij (1)?’ | Ingrid Jongeneelen, voorzitter UilenSpiegel, 

patiëntenvereniging geestelijke gezondheid in Vlaanderen. 

14u00 | Aanbevelingen uit het Rapport Integrale Zorg - Wiepke Cahn, UMC Utrecht, lid Gezondheidsraad, adviesgroep Integrale 

zorg rapport (psychiater en hoogleraar lichamelijke gezondheid bij psychiatrische aandoeningen). 

14u45 | Pauze 

15u00 | Too much doing and too little thinking in medical science - prof. Linn Getz, Oslo Wat verstaan we onder psychosomatische 

zorg? Video-compilatie met definiëringen en omschrijvingen van pioniers in de bio-psychosociale wetenschappen. 

15u15 | ‘Wat behoeft de patiënt en wat is het belang van Integrale Zorg hierbij (2)?’ | Wilma van Erven, patienten panellid NALK/ 

NOLK-netwerk 

15u30 | Brainstorm/discussie. In kleine multidisiplinair samengestelde groepjes brainstormen over: Welke trajecten kunnen we 
uitstippelen om de scheiding van zorg ongedaan te maken? | Hoe kunnen we van knelpunten evolueren naar goede zorg? | Welke 

partners nemen we hierin mee? | Is er behoefte aan een gezamenlijke toekomstagenda? 

16u30 | Plenaire uitwisseling 

17u15 | Slotwoord en afsluitend diner 

Praktisch 
Locatie: De Avenue, Waterstraat 5, 4811 WZ Breda 
Inschrijven: https://psychosomatic.website/symposium-breda-24-november-2022/ 
Kosten: leden 75 Euro (excl. Diner), niet leden 95 Euro (excl. Diner). 

Voor diner zie inschrijvingsformulier. 
Accreditatie:  Op verzoek kunt u een bewijs van deelname verkrijgen. 

Stand: Elke beroepsgroep of organisatie kan zich middels een kleine stand presenteren 
(graag aanmelden) 
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Kern 

Integrale zorg en psychosomatische zorg liggen in mekaars verlengde: hun benadering heeft aandacht 
voor de gehele mens, diens context en wat voor die persoon belangrijk is. 

Het werkveld van psychosomatische zorg is versnipperd en functioneert te los van elkaar. Tegelijk is er 
een maatschappelijk streven naar integrale zorg, een nauwere en betere samenwerking en integratie 
van alle zorgaanbieders. Uitgangspunt is dat de behoeften van zorgvragers op de eerste plaats moet 
staan. 

Niettemin leven over Integrale zorg en psychosomatische zorg gelijkaardige bedenkingen: omslachtig, 
tijdsintensief, te weinig evidence, … 

Tegelijk is er groeiende wetenschappelijke onderbouwing die psychosomatische en integrale zorg op 
zijn merites beoordeelt. Blijft dat heel wat “psychosomatici” zich aan de zijlijn voelen staan. 

Recent publiceerde de Nederlandse Gezondheidsraad het rapport Integrale zorg voor mensen met 
lichamelijke en psychische aandoeningen, dat een inspirerende schets maakt van knelpunten en 
kansen rond integrale zorg. Een stukje daaruit (p. 3): 

“Omdat lichamelijke en psychische aandoeningen vaak samen voorkomen en elkaar wederzijds beïnvloeden, 
is een geïntegreerde benadering van belang. Maar doordat de zorg van oudsher gescheiden is 
georganiseerd, wordt een integrale benadering belemmerd. Door de strikte scheiding in de zorg voor het 
lichamelijke en psychische domein krijgen veel mensen nu niet de best mogelijke behandeling”, 
(Gezondheidsraad, mei 2020, rapport over Integrale Zorg). 
 
Tijd dus voor verandering, tijd om de praktijk van psychosomatische en integrale zorg breder te 
implementeren. 

Samen met gelijkgestemde organisaties en geïnteresseerden willen we zoeken naar concrete ideeën 
om bredere en beter verankerde psychosomatische- en geïntegreerde zorgpraktijken te realiseren. 

Het rapport van de Gezondheidsraad zien we als kapstok om de scheiding van zorg voor lichaam en 
geest aan te pakken in zowel Nederland als België. Welke trajecten kunnen we uitstippelen om die 
scheiding van zorg ongedaan te maken? En hoe kunnen we van knelpunten evolueren naar goede 
zorg? Welke partners nemen we hierin mee? Dat is de inzet van deze ontmoetings- en 
impulsconferentie over psychosomatiek in de zorg. 

Welkom aan allen – personen en organisaties – die de psychosomatische inzichten genegen zijn. 

 
 
 


