Workshop door Prof. Dr. J.J.L. (Jan) Derksen1

Slokken de hersenwetenschappers de psychologie op?
In deze workshop wordt in gegaan op de verhouding tussen psychologische, biologische en
sociologische processen, op de denkfouten van hersenenwetenschappers en psychologen
en op de gevolgen daarvan voor de praktijk van de psychosomatiek.
Het thema ‘psychosomatiek in evolutie’ spreekt Jan Derksen aan. Hij heeft de laatste
maanden in diverse media een lans gebroken voor een bevrijding van de psychologie uit de
klauwen van de neurowetenschap. Een recente bijdrage van hem, die nog gepubliceerd
moet worden, is opgenomen in de congresmap.
Deze workshop is pas na het drukken van de inhoud van het symposium bekend geworden.
Het bestuur van de verenigingen Balint Nederland en de Society for Psychosomatic Medicine
menen dat de bijdrage van professor Derksen zo belangrijk is voor de discussie over het
onderwerp van het symposium, dat zij de workshop hebben ingelast in het programma.
Let op! Er is slechts éénmaal en voor een beperkt aantal personen (van 14.00-15.00 uur) gelegenheid
om deze werkgroep te volgen.
Direct intekenen per email
Intekenen voor de workshop is, zolang er plaatsen zijn mogelijk op het symposium zelf. U
kunt ook in een email (mailto:secretariaat@psychosomatic.nl) aangeven dat u deze
workshop graag wilt bijwonen.
Indien uw antwoord dinsdag 11 oktober (dat is morgen!) binnen hebben dan komt u op de
lijst van belangstellenden in volgorde van ontvangst van de mail. Graag aangeven in plaats
van welke van de door u gekozen workshops u de workshop van Professor Derksen wilt
bijwonen.
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Prof. Dr. J.J.L. Derksen (1953) studeerde af aan de School voor de Journalistiek te Utrecht en studeerde
vervolgens psychologie, sociologie en filosofie aan de Radboud Universiteit. In 1978 studeerde hij af in de
klinische psychologie, promoveerde aan diezelfde universiteit in 1983. Sinds die tijd werkt hij aan de Sectie
Klinische Psychologie en vervult een persoonlijk universitair hoofddocentschap in psychodiagnostiek. Sinds 1998
is hij voorts werkzaam aan de Vrije Universiteit van Brussel en doceert hier psychodynamische psychotherapie.
Momenteel is hij hier gewoon hoogleraar. Hij is hoofddocent en hoofdopleider van diverse post-master
opleidingen.
Naast zijn universitaire werk is hij in 1978 een praktijk gestart in de eerstelijns gezondheidszorg. In deze
gecombineerde eerstelijns en psychotherapiepraktijk werken momenteel een vijftiental collega's. Voorts heeft hij
een postdoctoraal opleidingscentrum opgericht en een uitgeverij voor psychologische testmaterialen. In zijn
opleiding tot psychotherapeut heeft hij zowel een cognitief-gedragstherapeutische als een klassiek
psychoanalytische opleiding gehad.
In zijn wetenschappelijk werk heeft hij zich jarenlang bezig gehouden met persoonlijkheidsstoornissen, met
psychologische tests (onder meer persoonlijkheidstests, emotionele intelligentie tests) en publiceerde hierover
nationaal en internationaal. Over de diverse klinische psychologische onderwerpen publiceerde hij alleen of in
samenwerking met anderen een 32 tal boeken en meer dan 150 artikelen. Hij publiceert regelmatig over actuele
(psychologische) onderwerpen in dag- en weekbladen.

