Informatie voor professionals
Altrecht Psychosomatiek Eikenboom

SOLK en Persoonlijkheidsproblematiek
Eendaagse workshop over lichaamsgericht mentaliseren in lastige situaties

Veel patiënten met ernstige ‘somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijk klachten’ (SOLK) zoals, pijn,
vermoeidheid of uitvalsverschijnselen hebben ook persoonlijkheids-problematiek. Het starre gedrag van
deze patiënten beïnvloedt in sterke mate de therapeutische relatie die essentieel is voor het therapieeffect. Heftige somatische overdracht en tegenoverdracht kunnen de verhouding met hulpverleners
verstoren. Mentaliseren helpt om een goede therapeutische relatie met deze patiënten te behouden.
Vooral het lichamelijk aspect van mentaliseren speelt een belangrijke rol: een verbinding ervaren
tussen lichamelijke verschijnselen en innerlijke toestanden zoals gedachten, emoties of herinneringen.
De therapeut behoudt het contact met de patiënt als deze heftige klachten en emoties ervaart door zich
onder meer te richten op lichaamssignalen van de patiënt en van zichzelf.

Doelgroep
Professionals, die werken met patiënten met onverklaarde lichamelijke klachten, zoals psychiaters,
psychologen, psychotherapeuten, (huis)artsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten.
Deze cursus is ook zeer geschikt als teamtraining en kan als incompany training worden gegeven.

Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd bij: NVvP , KNGF, FGzP, V&V.

Doelstelling
Effectief leren omgaan met lastige situaties in behandeling van patiënten met ernstige SOLK en
persoonlijkheidsproblematiek.

Inhoud van de workshop
Aan bod komen:
• Kenmerken van de groep patiënten met SOLK en persoonlijkheidsproblematiek
• Omgangsproblemen bij patiënten met SOLK en persoonlijkheidsproblemen
• Somatische overdracht en tegenoverdracht
• Lichaamsgericht mentaliseren
• Bewerken van (somatische) overdracht bij deze complexe doelgroep
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Opzet
Workshop van 1 dag

Docent
Jaap Spaans, klinisch psycholoog, gedragstherapeut. Hij is werkzaam bij Altrecht Psychosomatiek
Eikenboom.
Shiva Thorsell, klinisch psycholoog, werkzaam als behandelverantwoordelijke bij de kliniek van
Altrecht Psychosomatiek Eikenboom,
.

Altrecht Psychosomatiek Eikenboom
Altrecht Psychosomatiek Eikenboom, is een topklinisch centrum dat zich gespecialiseerd heeft in de
zorg voor patiënten met ernstige en complexe onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten. Naast
diagnostiek, advies, behandeling, consultaties en supervisie verzorgt Eikenboom ook (inter)nationaal
onderwijs en wordt er praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek gedaan in samenwerking met
verschillende universiteiten.

Data en locatie
Dinsdag 12 september 2017, 9.30 uur – 17.00 uur
Locatie: Kapel, Sanatoriumterrein Altrecht, Zeist

Cursusprijs
€ 380,-

Literatuur
Twee artikelen over lichaamsgericht mentaliseren.
Deze worden toegezonden voor aanvang van de cursus.

Aanmelding
U kunt zich aanmelden door het sturen van volgende informatie: uw naam, adres, organisatie en
functie, evt. big-registratiecode de registratiecode van de beroepsvereniging en het factuuradres aan
EikenboomTraining@altrecht.nl o.v.v. 2017SPER

Informatie
Jacqueline Valentijn | Eikenboom Academie | Altrecht Psychosomatiek Eikenboom | 0623974211

Het totale cursusaanbod Eikenboom Academie kunt u vinden op de website van Altrecht
Psychosomatiek Eikenboom.
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