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PERSBERICHT

NIBIG organiseert het Congres Integrale Zorg “Actief aan de slag  
met uw weerbaarheid” op woensdag 2 februari 2022 (2.2.22)

Het Congres Integrale Zorg – Actief aan de slag met uw weerbaarheid” is de aftrap van een vierdaags 
evenement vol informatie en ook vol mogelijkheden om mensen met dezelfde interesses te ontmoeten. 
U bepaalt zelf wanneer u op het platform aanwezig bent. Het onderwerp is afgestemd met een aantal 
Patiëntenorganisaties en met FLICZ (Federatie Leefstijl Integrale en Complementaire Zorg).

Sinds maart 2020 leven wij in een bijzondere tijd. En in zo’n bijzondere tijd is het belangrijk om wendbaar 
en weerbaar te zijn op het persoonlijke vlak en ook op zakelijk terrein. Wendbaar en weerbaar te zijn 
door als zorgverlener met beide benen op de grond te staan, dat je in je praktijk zonder dwang of druk 
kunt nadenken, spreken en handelen, in het belang van de cliënt. Dan sta je als zorgverlener in je kracht.  
Dat komt het effect van je behandeling ten goede.

In de negentiger jaren kwam vanuit de VS een bewegingen naar Nederland waarbij samenwerking in de 
zorg centraal staat. Die wordt daar Integrative Medicine genoemd. Hier spreken we over integrale zorg.
Integraal staat voor verbinding tussen de reguliere en complementaire zorg. De samenwerkende 
organisaties stimuleren integrale zorg, omdat het aanbieden van meerdere behandelmethodes kan 
leiden tot optimaal herstel van de cliënt. Dit moet natuurlijk wel aantoonbaar worden gemaakt door 
effectmeting en onderzoek.

In hun Signalement ‘Ontwikkeling en implementatie van evidence-based complementaire zorg’ 
constateerde ZonMW al in 2014 dat het gebruik van complementaire zorg een maatschappelijk gegeven 
is. Daaraan voorafgaand had de WHO de nationale overheden opgeroepen om beleid op dit terrein te 
ontwikkelen vanwege potentiële gezondheidsvoordelen van integratie van complementaire en reguliere 
zorg (WHO 2013). 

Het Signalement van ZonMW en de oproep van de WHO zijn nog steeds actueel, zeker nu er zoveel druk 
op de zorg staat. In ‘coronatijd’ staat samenwerking hoog op de agenda en heeft de zorgbranche behoefte 
aan inspiratie, heldere profilering en duidelijkheid over de plaats waar ze staat en hoe vooruitgang is te 
boeken. Dit gebeurt door het effect van behandelingen te bewijzen met als doel de mogelijkheden en de 
kansen van zowel de complementaire als de integrale zorg te vergroten. Van woorden naar daden!

Kortom: de mogelijkheden en de kansen van zowel de complementaire als de integrale zorg op korte en 
op lange termijn worden onder de loep genomen. Het is een virtueel actief evenement vol informatie en 
ook vol momenten om mensen met dezelfde interesses te ontmoeten. 

Dit congres gaat over het belang van weerbaarheid in een bijzondere tijd, bekeken vanuit verschillend 
perspectief, namelijk: 
• als mens 
• in de praktijk, als zorgvrager en zorgverlener
• als integraal en complementair zorgveld
 
Let’s Get Digital faciliteert het platform met vele mogelijkheden. Zo kunnen bezoekers interactief 
deelnemen aan de presentaties, zijn er volop netwerkmogelijkheden door chatten, videogesprekken en 
een netwerkcarrousel waar professionals met dezelfde interesses aan elkaar worden gekoppeld. Ook 
worden de presentaties en lezingen opgenomen en kunnen ze tot en met zaterdag 5 februari worden 
teruggekeken. Bezoekers vergaren informatie op de zorgmarkt waar exposanten een stand bemannen en 
op vrijdagmiddag 4 februari om 15 uur is er een slotmanifestatie, met specialisten, over de mogelijkheden 
en de kansen van zowel de complementaire als de integrale zorg.

Voor meer informatie over het Congres Integrale Zorg  
“Actief aan de slag met uw weerbaarheid” kijkt u op
 www.congresintegralezorg.nl of mailt u naar congres@nibig.nl.


