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Lichaam en geest
- soma en psyche - zijn onlosmakelijk
vgctnajaarscongres.nl
met elkaar verbonden. We weten het, maar houden we
hier ook altijd rekening mee in ons therapeutisch
handelen? Wanneer is het zinvol om lichamelijke
klachten te betrekken in de behandeling als psychische
klachten op de voorgrond staan? En wanneer is
aandacht voor de psyche belangrijk wanneer juist
lichamelijke klachten op de voorgrond staan?

Speelt het objectieve lichaam een rol bij klachten over
het uiterlijk? Denk aan eetstoornissen en morfodysfore
stoornis. Hoe sterk is de geest in het beïnvloeden van het
lichaam? Denk aan seksuele stoornissen, somatoforme
stoornissen, pijn, de placebo- en nocebo-effecten van
bepaalde behandelingen en nog zoveel meer.

Wij denken aan bijdragen over:
1.	Wetenschappelijk onderzoek en workshops
over toepassingen binnen de cognitieve
gedragstherapie in relatie tot psyche & soma
2.	Wetenschappelijk onderzoek en workshops
over het betrekken van lichamelijke klachten in
cognitieve gedragstherapie
3.	Wetenschappelijk onderzoek en workshops
over het betrekken van de psyche bij behandeling voor lichamelijke klachten
4.	Vernieuwend wetenschappelijk onderzoek op
het gebied van leerpsychologie en cognitieve
psychologie
5.	Actieve workshops die de bevindingen van
dergelijk onderzoek incorporeren in klassieke
cognitief-gedragstherapeutische procedures
6.	Wetenschappelijk onderzoek en workshops
over toepassingen van bestaande kennis en
klassieke procedures op nieuwe klachten of in
nieuwe doelgroepen.

deren:

• Judith Beck,
president of Th
e Beck
Institute for Co
gnitive Behavi
or
Therapy en As
sociate profes
sor aan
de Universiteit
van Pennsylvan
ia (VS)
• Andrea Evers,
hoogleraar ge
zondheidspsycholog
ie en hoofd va
n de
sectie Gezondh
eids-, Medisch
e en
Neuropsycholo
gie aan de Uni
versiteit
van Leiden
• Lisbeth Utens
, bijzonder ho
ogleraar
cognitieve gedr
agstherapie bi
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centen aan de
Faculteit
der Maatschap
pij- en
Gedragsweten
schappen van
de
Universiteit va
n Amsterdam

De cognitieve gedragstherapie heeft mooie protocollen
op het gebied van psyche en soma en de ontwikkelingen
op dit gebied gaan hard. Hoog tijd om er tijdens het
najaarscongres van 2018 volop aandacht aan te
besteden.
De commissie najaarscongres VGCt is op zoek naar
bijdragen die aansluiten bij het thema Mens sana in
corpore sano, alles over psyche & soma. In symposia en
lezingen kun je de resultaten van recent wetenschappelijk onderzoek presenteren, waarbij je aandacht besteedt
aan de betekenis van deze resultaten voor de praktijk. In
actieve, praktijkgerichte workshops kun je een werkwijze
demonstreren en oefenen met de doorgaans deskundige
en gevorderde deelnemers. Bijdragen die niet direct aansluiten op het congresthema zijn uiteraard ook van harte
welkom.

Praktische informatie
Een abstract moet aan bepaalde criteria voldoen.
Je vindt een link naar deze criteria op
vgctnajaarscongres.nl. Je abstract kun je daar van
1 februari tot 1 mei 2018 indienen.
Commissie najaarscongres VGCt
Jenneke Wiersma (voorzitter), Bianca Boyer, Lotte
Lemmens, Joanneke van der Linde, Miriam Lommen,
Sandra Mulkens, Lisbeth Utens, Guy Bosmans
(vertegenwoordiger VVGT)

