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Acceptatie

“Wat vraagt acceptatie van mensen?”

Acceptatie is een ’groot’ woord in de gezondheidszorg. Zorgprofessionals, in welk domein dan
ook, gebruiken de term veelvuldig. Soms belerend, ’u heeft hiermee te leren omgaan’, soms
berustend, ’ik kan niets meer voor u betekenen’. Opvallend genoeg zijn er in de geestelijke
gezondheidszorg therapievormen die acceptatie juist zien als essentiële voorwaarde voor
verandering, verbetering. Maar wat is acceptatie eigenlijk? Wat vraagt het van mensen? In
hoeverre staat het op gespannen voet met herstel? Wat kan je er als degene die naast de mens
met de beperking staat in betekenen?
Ook maatschappelijk is acceptatie een actueel thema. Mensen zouden bijvoorbeeld meer
moeten accepteren dat gezondheid niet maakbaar is, dat verval en gebreken erbij horen in het
leven. Dit botst met het beeld dat veel Nederlanders anno 2019 van zichzelf en hun omgeving
willen hebben. Acceptatie lijkt geen ’competentie’ die in onze cultuur actief wordt aangeleerd.
Sterker nog, het is maar de vraag of dat kan. Juist professionals in de gezondheidszorg weten
hoe verlies bij het leven hoort en hoe belangrijk, maar ook moeilijk acceptatie is.
’Acceptatie’ is het eerste thema in de nieuwe serie ’Grote woorden in de gezondheidszorg’,
waarin we jaarlijks een Groot Woord belichten en fileren. De serie biedt professionals in de
zorg de gelegenheid stil te staan bij een begrip dat
gemakkelijk, misschien zelfs argeloos gebruikt wordt,
maar van grote betekenis is voor patiënten én
zorgprofessionals en daarom nadere reflectie
en duiding verdient.
Op zoek naar inspiratie en verdieping?
We zien u graag op 7 juni.

Thom van den Heuvel, psycholoog en psychotherapeut
Piet-Hein Peeters, journalist

Het beeldmerk op de voorkant toont Plato. Hij zag al de waarden in van de holistische benadering: “U moet niet
proberen een deel te genezen zonder het geheel te behandelen. U moet niet proberen het lichaam te genezen zonder
de ziel erbij te betrekken; als u het hoofd en het lichaam gezond wilt maken, moet u beginnen met het genezen van
de ziel. Dit laatste is het belangrijkste. Laat niemand u overhalen zijn lichaam te genezen, als hij u niet eerst gevraagd
heeft zijn ziel te genezen. De grootste fout die dokters in onze tijd bij de behandeling van het lichaam maken is, dat
ze beginnen met de ziel van het lichaam te scheiden.”

Programma
Voorzitters: Piet-Hein Peeters en Thom van den Heuvel
08.45 uur

Registratie en ontvangst met koffie en thee

09.30 uur

Opening door de voorzitters

09.35 uur

Tinnitus: over acceptatie door bezorgde oren
• Rilana Cima

10.00 uur

Acceptatie: een probleemstelling
• Thom van den Heuvel

10.30 uur

Interview met Annemarie Haverkamp - moeder, journalist en columnist
Veertien jaar geleden werd Job geboren. Job heeft een zeldzame
chromosoomafwijking. Hij kan niet staan of lopen. Hij praat, maar op zijn
eigen manier. Hoe hij zich zal ontwikkelen, weet niemand. Annemarie vertelt
wat acceptatie voor haar betekent.
• Annemarie Haverkamp en Piet-Hein Peeters

11.00 uur

Pauze

11.25 uur

Het levenseinde: de complexiteit van acceptatie
• Carlo Leget

12.05 uur

Pijn: als acceptatie niet mogelijk is
• Monique Steegers

12.45 uur

Lunch

13.45 uur

Interview met Hans van Eeken - ervaringswerker
Hans van Eeken zag zijn leven een aantal jaren geleden volledig uit het spoor
lopen. Na te zijn opgekrabbeld, begeleidt hij mensen die in een vergelijkbare
situatie terecht zijn gekomen. Wat is acceptatie dan en hoe kan het helpen?
• Hans van Eeken en Piet-Hein Peeters

14.15 uur

De mythe van het maakbare geluk
• Ando Rokx

14.55 uur

Pauze

15.20 uur

Tragiek en acceptatie wanneer alle middelen zijn uitgeput
• Evert van Leeuwen

16.00 uur

Nabeschouwing met Piet-Hein Peeters, Thom van den Heuvel en u

16.15 uur

Borrel

Inschrijven
SCEM verwerkt haar inschrijvingen geautomatiseerd. Het online inschrijfformulier vindt u op de
subpagina van deze bijeenkomst in de Agenda op
www.scem.nl. Hier vindt u tevens alle informatie
over de inschrijfvoorwaarden.
Het inschrijfgeld bedraagt € 269,Bij inschrijven binnen 3 weken voor
de bijeenkomst € 299,-.
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Radboudumc en Scelta: Expertisecentrum voor
Persoonlijkheidsproblematiek

Doelgroep
Artsen en andere professionals in de zorg
Accreditatie
Aangevraagd bij ABAN (Accreditatie
Bureau Algemene Nascholing: geldig
voor alle erkende specialismen).
Bij voldoende belangstelling uit een
discipline wordt aanvullend accreditatie
aangevraagd
Datum en locatie
Vrijdag 7 juni 2019
Koninklijk Instituut voor de Tropen
Mauritskade 63
1092 AD Amsterdam

Piet-Hein Peeters • journalist
Sprekers
Dr. Rilana Cima • universitair docent, Universiteit
van Maastricht; onderzoekscoördinator, Adelante
Tinnitus Expertisecentrum, Hoensbroek
Hans van Eeken • ervaringswerker, Eekenomie,
Veenendaal
Annemarie Haverkamp • journalist en columnist
Dr. Thom van den Heuvel • psycholoog/psychotherapeut, afdeling Psychiatrie Radboudumc en
Scelta: Expertisecentrum voor Persoonlijkheidsproblematiek
Prof.dr. Evert van Leeuwen • emeritus-hoogleraar
Medische Ethiek
Prof.dr. Carlo Leget • hoogleraar Zorgethiek;
bijzonder hoogleraar Palliatieve Zorg

Informatie
SCEM
Postbus 21, 4196 ZG Tricht

Piet-Hein Peeters • journalist

Prof.dr. Monique Steegers • anesthesioloogpijnspecialist, Amsterdam UMC

telefoon 0345 - 57 66 42
e-mail scem@scem.nl
twitter @scem
Voor meer bijeenkomsten: www.scem.nl

30624
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