Symposium vrijdag 24 november 2017, Breda

Psych-O!-somatiek - het gaat om de mens?
De volledige mens ‘ter harte nemen’. De empatische aanpak bij de behandeling

Programma
13.30

Ontvangst met koffie

14.00-14.10

Opening en toelichting op het programma door de voorzitter van Society Psychosomatic Medicine

14.10-14.30

Hoezo psychosomatiek? Een inleiding door prof. dr. em. Stijn Jannes, psychiater

14.30-15.00

Empathie in de communicatie tussen patiënt en huisarts door dr. Frans Derksen,
onderzoeker/ex huisarts

15.00-15.30

De kracht van de psychosomatische fysio- en oefentherapie en de nog verborgen mogelijkheden
door Bert Kallen, psychosomatisch fysiotherapeut

15.30-16.00

Verhaal van een psychiater door een psychiater van de sectie liaisonpsychiatrie van
de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie

16.00-16.30

Pauze

16.30-17.15

Drie multidisciplinaire werkgroepen: huisarts, fysiotherapeut en psychiater/psychotherapeut.
Per groep bespreking van: een dilemma (of casus/statement), zoals besproken in het verhaal van
de spreker voor de pauze, als ook over eigen ervaring met pychosomatiek
Naast een gespreksleider is ook de spreker aanwezig.

17.15-17.45

Plenaire discussie naar aanleiding van de werkgroepen. Discussieleider: Stijn Jannes

17.45-19.30

Borrel en buffet

19.30-20.00

Algemene ledenvergadering SPM. Belangstellenden zijn welkom.

20.00

Einde.

Organisatie
Doelgroep

SPM in samenwerking met Balint Nederland
huisartsen, psychiaters, fysiotherapeuten/kinesitherapeuten,
psychologen, psychotherapeuten, sociaal verpleegkundigen en
POH-GGZ (praktijkondersteuners huisartsen geestelijke gezondheidszorg)
Inclusief een lichte maaltijd en dagkaart Chasséparking: f 75 voor leden Society en Balint Nederland,
Kosten
f 35 voor gepensioneerde- en studentleden, f 125 voor anderen
Locatie
Golden Tulip Keyser Breda Centre, Keizerstraat 5, 4811HL Breda. Dit is gelegen
midden in het bruisende hart van Breda, op loopafstand van het NS-station
Inschrijven
Met deze link of via de website psychosomatic.nl. Vervolgens ontvangt u
een uitnodiging tot betaling
Informatie
Voorzitter van de Society, Prof. dr. em. Stijn Jannes, email
Accreditering Drie uur aangevraagd (voor artsen in Nederland via ABAN).
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