
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma referaten 7 december 2022 

 

Referaat 1: Aanhoudende lichamelijke klachten (ALK): toeval of wetmatigheid? door Drs. M.J. Hoek, 
werkzaam als psychiater bij Topklinisch centrum Lichaam Geest Gezondheid (CLGG), GGz Breburg 
Het gebied van de Soma en Psyche heeft inmiddels een geaccepteerde plaats binnen de GGZ, het blijft 

echter een vreemde eend in de bijt, doordat voor de patiënt de lichamelijke klachten op de voorgrond 

staan en het verband met de psychische problematiek niet altijd direct evident is. In de behandelkamer 

verloopt de hulpverlener–patiënt-relatie dikwijls erg moeizaam, waardoor er een vermoeden ontstaat 

van de achterliggende psychopathologie bij de patiënt, maar ook bij de hulpverlener een emotionele 

reactie getriggerd wordt.   

Ook de recente naamwisseling van SOLK naar ALK en de diagnostische term somatische 

symptoomstoornis dragen niet bij tot begrip van de (psycho)pathologie. In dit referaat wordt uitleg 

gegeven over de recente naamwisseling, een handreiking gegeven om verschillende symptomen te 

analyseren en te ordenen en aan de hand van de modellen van de chronische stress en polyvagaal 

theorie wordt een begrippenkader geschetst waartegen de problematiek kan worden begrepen. Aan de 

hand van enkele wetenschappelijke studies worden een aantal behandelmethodieken besproken. Er 

wordt specifiek ingegaan op het, vanuit de nog te publiceren wetenschappelijke Delphi studie 

ontworpen, consultatie model voor SSS/SOLK, ontworpen bij CLGG en Tranzo Universiteit van Tilburg, 

waarmee ook een handvat wordt geboden voor de moeizame interacties in de spreekkamer.   

 
 

Referaat 2: Effectiviteit en kwaliteit van leven op de lange termijn bij Deep Brain Stimulation bij depressie 
door Drs. P.P. Vissers werkzaam als psychiater bij VONK/Dubbele Diagnose, GGz Breburg 
Deep Brain Stimulation (DBS, Diepe Hersenstimulatie) is een behandeling die zich bevindt zich op het 

snijvlak van psychiatrie, neurologie, neurochirurgie en psychologie. Bij deze behandeloptie worden 

bepaalde hersenkernen middels elektrische signalen vanuit elektroden gemoduleerd om een effect te 

bewerkstelligen. De behandelmethode wordt al uitgebreid toegepast bij een aantal neurologische 

aandoeningen, zoals de ziekte van Parkinson.   

Over de afgelopen jaren wordt er ook in de psychiatrie volop onderzoek verricht naar DBS en 

psychiatrische aandoeningen: zo ook bij ernstige, therapieresistente depressies.  

 



DBS vormt mogelijk een van de laatste behandelopties binnen deze patiëntengroep, wanneer reguliere 

psychologische, medicamenteuze en neuro modulaire behandelingen zonder (blijvend) resultaat 

geprobeerd zijn. DBS bij depressie vindt momenteel alleen in studieverband plaats.   

Gezien het een nieuwe behandeloptie betreft valt er nog veel te onderzoeken ten aanzien van de 

optimale plaatsing van de elektroden, optimale instellingen van de DBS, de uitwerking op de 

verschillende symptoomdimensies en aandacht voor de veranderde situatie na DBS, waar 

psychologische opvolging noodzakelijk is om deze verandering te versnellen en te verbeteren. Ook zijn 

de langetermijneffecten van DBS nog onbekend.  

In dit referaat wordt ingegaan op de werking, bijwerkingen/complicaties, de plaats in de behandeling 

en opvolging van DBS bij depressie. Aan de hand van een recent gepubliceerde studie wordt de 

effectiviteit en kwaliteit van leven van een van de eerste patiëntenpopulatie waar DBS bij depressie is 

toegepast, weergegeven.   
 

 

Het programma 

17.55 uur         Opening door voorzitter 

18.00 -20.00 uur Referaten 

20.05 uur  Afsluiting door voorzitter  

 

Accreditatie 

Voor de referaten is accreditatie aangevraagd bij de NVvP, NvP, FGzPt, het Register Verpleegkundig 

Specialisten en SRVB voor vaktherapeuten 

 

Organisatie Commissie 

 

Mw. Dr. I. Willems, A-opleider/psychiater 

Mw. Dr. A. van den Broek, P-opleider/klinisch psycholoog 

Mw. F. Dirkx, Opleider GGZ VS /verpleegkundig specialist 

Mw. K. van Loon, beleidsmedewerker 

Mw. W. Verhagen, coördinator Training en Ontwikkeling 

 

Doelgroepen 

Psychiaters (i.o.), psychologen (i.o.), verpleegkundig specialisten (i.o.), vak therapeuten 

Uiteraard zijn ook andere geïnteresseerden welkom. 

 

Locatie   

Online  

 

Kosten en inschrijving   

Deelname is voor iedereen gratis.  

 

Medewerkers van GGz Breburg:  

Graag inschrijven middels de cursuscatalogus in Eduweb https://www.lerenbijggzbreburg.nl  

 

Externe deelnemers:  

https://www.ggzbreburg.nl/formulieren/werkenbij/inschrijfformulier-referaten/  

Vergeet niet correct en volledig in te vullen de functie, BIG-nummer, werkgever en adres waar het 

certificaat van deelname naar toe kan worden gestuurd.  

Voor informatie: Wendy Verhagen, bereikbaar maandag t/m vrijdag  

breburgacademieggz@ggzbreburg.nl 
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