
Het onderwerp chronische ziekten is een van de vier belangrijke thema’s binnen de medische psychologie (Wiersma  
et al. 2010, Soons, et al. 2012). De afgelopen decennia is er in de richtlijnen sprake geweest van verruiming van 
criteria voor chronische ziekten (het ontstaan van pre-hypertensie, pre-diabetes en pre-hypercholesterolemie, e.a.). 
Sinds het begin van deze eeuw is er langzaam sprake van het ontstaan van een paradigma shift in de geneeskunde.

Deze nieuwe ontwikkeling is ingezet door boeken als “Overdosed America: the broken promise of American medicine”  
van Abramson (2004), het boek “Overdiagnosed: making people sick in pursuit of health.” van Welch et al. (2010). 
Met andere stakeholders, patiëntenorganisaties en universiteiten heeft de British Medical Journal (BMJ), verenigd 
in een non-profit organisatie, dit tot een van de belangrijke thema’s gemaakt van het tijdschrift onder het motto 
“Preventing overdiagnosis: how to stop harming the healthy” (2012). Een van de belangrijk thema’s van het congres  
Preventing overdiagnosis in september 2016 in Barcelona is “undiagnosing and deprescribing”.

De verruiming van de criteria voor chronische ziekten heeft er mede toe geleid dat er meer zieken en meer behan-
delingen zijn gekomen. Dit zal moeten worden voorkomen. Deze ontwikkelingen zullen consequenties hebben 
voor het werkveld van de medische psychologie. De medische psychologie zou zich hierop moeten voorbereiden. 
Plotselinge paradigma shifts zoals bij de diabetes mellitus in de tachtiger jaren (zelfcontrole en zelfregulatie) leiden  
tot grote veranderingen voor de patiënt, en tot veranderingen in de communicatie tussen arts (professional) en 
patiënt. Ook nu en in de (nabije) toekomst hebben we te 
maken met paradigma shifts naar meer autonomie en 
zelfmanagement van de patiënt, shared decision making 
en meer aandacht van de medische psychologie voor 
deze processen.

Taal Nederlands

Maximaal 25 deelnemers
Omvang 
masterclass: 

Praktische informatie

Data

Tweedaagse masterclass.

Donderdag 12 januari en vrijdag  

13 januari 2017 of vrijdag 13 januari 

en zaterdag 14 januari 2017  

(afhankelijk van de voorkeur van 

de potentiele deelnemers)

Tijden 9:00 tot 17:00 uur

Locatie Universiteit van Amsterdam, locatie 

Roeterseiland

Kosten

€ 795,- (inclusief eenvoudige  

catering en studiemateriaal).  

Voor leden van de LVMP is de 

deelnameprijs € 595,-

Certificaat

Deelnemers ontvangen een 

certificaat van deelname vanuit de 
Universiteit van Amsterdam. FGZPt 

accreditatie wordt aangevraagd

aags.uva.nl/mp

Tijdens deze masterclass behandelen we de  
volgende vragen en onderwerpen:
✓ De paradigma shift naar “preventing overdiagnosis” 

in de gezondheidszorg.

✓ De problematiek van somatische multimorbiditeit 

voor de medische psychologie.

✓ De cascade van overdiagnose, overmedicatie en 

polyfarmacie en de rol van de professional en de 

patiënt daarin.

✓ Basale fysiologische mechanismen van 

autonome zenuwstelsel, blood-brain barrier, 

psychoimmunologie en psychoendocrinologie die 

een rol spelen.

✓ De balans van benefit en harm van medische 
interventies.

✓ In hoeverre compliance aan behandeling normaal of 

abnormaal gedrag is.

✓ Wat is de rol van de patiënt en van patiënteducatie 

in de ontwikkeling/handhaving van autonomie en 

zelfmanagement.

Vooraankondiging

Winterschool Medische Psychologie
Toekomst en dilemma’s van de medische psychologie bij patiënten met somatische multimorbiditeit



afstemmen met potentiële cursisten (N=25). Doelgroep: 

BIG-geregistreerde psychologen KP/KNP/GZ werkzaam 

in de algemene ziekenhuizen of revalidatie-instellingen. 

Docenten
De winterschool wordt begeleid door Huib van Dis, 

Universiteit van Amsterdam en Marieke Fonk, Afdeling 

Medische Psychologie Diaconessenhuis Utrecht. Met 

bijdragen van gastsprekers vanuit de academische 

wereld, vanuit de praktijk van de medische psychologie 

en vanuit de Patiëntenfederatie.

Voor wie
Deze tweedaagse masterclass is bedoeld voor Klinisch 

Psychologen, Klinisch Neuropsychologen en GZ-

psychologen werkzaam in de medische setting. De 

winterschool is primair gericht op professionals werkzaam 

in de algemene ziekenhuizen, maar is ook toegankelijk 

voor collega’s uit andere somatische werkvelden. FGZPt 

accreditatie wordt aangevraagd.

Interesse
Graag vernemen wij (uiteraard zonder enige verplichting) 

of u belangstelling heeft voor deze winterschool? Dit kan 

door een mail te sturen aan Huib van Dis,  

E: H.vanDis@uva.nl. Wilt u hierbij ook vermelden of  

A: donderdag 12 en vrijdag 13 januari 2017 uw voorkeur 

heeft of B: vrijdag 13 en zaterdag 14 januari 2017? 

Belangstellenden ontvangen verdere informatie.

Programma

Module 1: Preventie overdiagnose
• De ontwikkeling van overdiagnose en de paradigma 

shift in de gezondheidszorg: preventie overdiagnose.

• Begrippenkader overdiagnose, overmedicatie, 
polyfarmacie.

• Tegenstrijdigheid van richtlijnen bij multimorbiditeit.
• Balans tussen benefit en harm van medische 

interventies voor de patiënt.

• Gastspreker.

Module 2: Psychobiologische achtergrond
• Achtergrond van psychobiologische mechanismen 

die een beter begrip mogelijk maken van het 

ontstaan van klachten en problemen bij patiënten: 

autonome zenuwstelsel, bloed-hersen-barrière, 

psychoimmunologie, psychoendocrinologie, 

farmacovigilantie.

• Gastspreker.

Module 3: De rol van de patiënt
• Herkenning van bijwerkingen van medische 

interventies.

• Differentiaal diagnostiek van de patiënt en patiënt-
educatie.

• Is compliance normaal of abnormaal gedrag?
• Hoe vertel ik het de dokter?
• Gastspreker(s) vanuit de NPCF, de 

Patiëntenfederatie.

Module 4: De rol van de medische psychologie
• Preventie overdiagnose en overmedicatie.
• Complexiteit van “undiagnosing and unprescribing”.
• Wat kan de rol zijn van de medische psychologie in 

de diagnostische fase?

• Wat kan de rol zijn van de medische psychologie bij 
medische interventies?

• Wat kan de rol zijn van de medische psychologie in 
de ondersteuning van de medicus?

• Wat kan de rol zijn van de medische psychologie bij 
patiënteducatie?

De AAGS (Amsterdam 

Advanced Graduate 

school) organiseert 

samen met de LVMP 

(Landelijke vereniging voor Medische Psychologie) deze 

nieuwe wintercursus over de medische psychologie van 

chronische zieken en multimorbiditeit. De benadering is 

generiek c.q. niet ziekte-specifiek. 

Deze winterschool bevindt zich nog in het stadium van 

voorbereiding, maar wij willen waar mogelijk graag 

aags.uva.nl/mp


