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I n de traditie van het voorgaande congres Love at First Sight wordt er opnieuw een 
gezamenlijk congres georganiseerd met de FVB (Federatie Vaktherapeutische 
Beroepen) en de VvMP (Vereniging voor Multidisciplinaire Psychotherapie). Dit 

congres vindt plaats op een adembenemende plek: De Rijtuigenloods in Amersfoort 
(kijk even ter inspiratie op www.derijtuigenloods.nl). 

Het thema van het congres is: Who borrows from whom? Een grote uitdaging in de 
hedendaagse GGZ is hoe we verschillende wetenschappelijk verantwoorde theoreti-
sche referentiekaders geïntegreerd toepasbaar kunnen maken in een therapeutische 
setting met verschillendende therapeutische disciplines. Dat vereist kennismaking, 
samenwerking, maar bovenal wederzijdse inspiratie tussen psychotherapeuten, socio-
therapeuten, systeemtherapeuten, groepswerkers en vaktherapeuten. 

De workshops tijdens dit congres bieden voorbeelden en leerervaringen van synergie. 
Van therapeuten die hebben ontdekt dat het geheel meer oplevert dan de som der 
delen. En van therapeuten met een verschillende achtergrond, die elkaar vinden in een 
gemeenschappelijke taal die een theoretisch refentiekader biedt. Maar naast inspiratie 
zijn er ook ervaringen en gevoelens van bedreiging, gedwongen aanpassing, verlies 
van eigenheid, concurrentie en overheersing. Die discussie gaan we niet uit de weg en 
krijgt een plek op dit congres.

Praktische informatie over online inschrijving, betaling e.d. vind je op de laatste pagina 
van dit programmaboekje. Wij hopen van harte dat de inhoud van deze dag je aan-
spreekt en ontmoeten je graag op 7 februari 2014 in Amersfoort. 

Namens de congrescommissie, 

Huub Notermans (FVB) 
Anne-Marie Claassen (VvMP)
Monique Gerritsen (VvMP)

Who borrows
from whom?



programma

09.00 Ontvangst 

09.30 Opening 

10.00   Lezing: Bewegen, muziek en het brein

 Door prof. dr. Erik J.A. Scherder

11.00 1e Workshopronde  

12.30 Lunch

ochtend

13.30 2e Workshopronde

15.00 Centrale presentatie: Leentjebuur of copycats? 

 Door Eelco Muste, Elsa van den Broek en Anne-Marie Claassen 

16.00 Afsluiting & borrel

middag



Lezing Bewegen, muziek en  
het brein
Hoe beïnvloeden bewegen en muziek 
het brein? Door op te groeien in een ver-
rijkte omgeving, dat wil zeggen sporten, 
luisteren naar muziek, bespelen van een 
muziekinstrument, bouwt het jonge mens 
reeds aan een cognitieve reserve die op 
latere leeftijd kan beschermen tegen de 
negatieve invloed van ouderdomsziekten 
op de werking van de hersenen. Maar ook 
in de volwassenheid en tijdens het ouder 
worden blijft het voor het optimaal functio-
neren van de hersenen belangrijk om werk 
en hobby’s te hebben die een uitdaging 
zijn; d.w.z. weinig routine en het voortdu-
rend opzoeken van nieuwe grenzen.
Prof. dr. Erik J.A. Scherder is hoogleraar 
Klinische Neuropsychologie aan de Vrije 
Universiteit van Amsterdam, en hoog-
leraar Bewegingswetenschappen aan 
het UMCG in Groningen. Hij doet al jaren 
gedreven onderzoek naar lichaamsbe-
weging. Zijn tweede grote onderzoekslijn 
betreft pijn bij mensen met een cognitieve 
kwetsbaarheid.

1e ronde workshops (A)

1A Werken met DGT in het oorspron-
kelijk model, kan dat nog wel?
In deze workshop maken we duidelijk 
wat in onze praktijk het effect is van 
het vasthouden aan de oorspronkelijke 
opzet van Dialectische Gedragstherapie 
(DGT), de behandeling voor Borderline/

Emotieregulatiestoornissen. We werken 
nog steeds vanuit de handleiding voor 
training en therapie van Marsha Linehan 
uit 1995. In deze workshop geven we 
informatie over het jaarprogramma en 
over enkele theoretische uitgangspunten. 
Tevens nodigen we jullie uit om met 
praktijksituaties te komen waar we met 
rollenspelen en demonstraties op in kun-
nen gaan.   
Nina Ellis is gecertificeerd DGT-trainer 
en DGT-therapeut bij GGZ Centraal. 
Daarnaast werkt ze, ook binnen GGZ 
Centraal, als SPV in het Fact-team en 
heeft tevens ervaring met behandeling 
van complexe langdurige psychiatrische 
zorg. Zij ontwikkelt lesprogramma’s voor 
bijscholing psychiatrie.
Emmy Toonen is gecertificeerd DGT-
trainer en DGT-therapeut bij GGZ 
Centraal. Daarnaast werkt ze, ook binnen 
GGZ Centraal, als dramatherapeut voor 
verschillende afdelingen (verslavingszorg, 
K&J Fornhese, autonomiegroep voor 
vrouwen) en in een eigen praktijk. Ze 
verzorgt met collega vaktherapeuten 
beeldend en pmt het ambulante aanbod 
van losse modules DGT/vaktherapie. 

2A Multidisciplinair aan de slag met 
Multi Family Therapy (MFT)
Na een intensieve klinische behande-
ling voor jongeren op de Viersprong, 
wordt aan de jongeren en hun gezinnen 
de mogelijkheid tot nazorg geboden. 
De nazorg bestaat uit een combinatie 
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van Multi Family Therapy en een divers 
groepsaanbod voor de jongeren. Binnen 
de nazorg werken vaktherapeuten samen 
met andere disciplines waaronder een 
systeemtherapeut. MFT is een thera-
pievorm waarbij meerdere gezinnen 
gelijktijdig betrokken zijn. Deze vorm is 
effectief gebleken bij het werken met 
verschillende doelgroepen en kan breder 
ingezet worden. In deze workshop maken 
deelnemers kennis met de theoretische 
grondslagen en technieken van MFT en 
worden ze uitgenodigd tot actie, reflectie 
en dialoog. 
Marco Visser is werkzaam als psychomo-
torisch therapeut en systeemtherapeut bij 
de Vierspong, landelijk centrum voor per-
soonlijkheidsproblematiek, afdeling jeugd 
Halsteren. Hij heeft publicaties geschre-
ven over de combinatie van psychomotori-
sche therapie en systeemtherapie.
Robert van Hennik is werkzaam als 
systeemtherapeut, supervisor en docent 
bij de Vierspong en in zijn eigen thera-
piepraktijk Ordiver te Utrecht. Robert 
is tevens voorzitter van het Narratief 
en Dialogisch Forum, een sectie van de 
NVRG. Hij schrijft en doceert over narra-
tieve werkvormen in de systeemtherapie.  
Jørgen Mous is werkzaam als psychothe-
rapeut bij de Vierspong. Daarnaast werkt 
hij als docent voor de Centrale Rino Groep 
in Utrecht. Hij heeft geschreven over o.a. 
het uitblijven van diagnosen in het autis-
mespectrum en over teambegeleiding 
binnen de jeugdhulpverlening.

3A Mentaliseren helpt bij hulpverle-
ning aan getraumatiseerde kinderen
Voor betrokkenen rondom het getrau-
matiseerde kind is de ernstige mate 
van spanning vaak moeilijk te hanteren. 
Het kind bevindt zich in een dynamisch 
speelveld tussen ouder(s)-groepsleiding-
hoofdbehandelaar-therapeut-voogd-leer-
kracht. In deze workshop krijg je kennis 
van mentaliseren-bevorderende interven-
tietechnieken om niet alleen spanningen 
van het kind te verlagen, maar ook van 
die de mensen rondom het kind. Via video 
en schriftelijk materiaal laten we zien 
hoe mentaliseren gebeurt op meerdere 
niveaus van multidisciplinaire trauma-
hulpverlening. 
1.  Spanning- en affectregulatie bij het 

kind in muziektherapie als vroege vorm 
van mentaliseren. 

2.  Spanning verlagen bij groepsleiding in 
mentaliserende omgang met ouder van 
het kind. 

3.  Mentaliseren als traumateam om met 
elkaar secundaire traumatisering te 
voorkomen.

Wijntje van der Ende is muziek- en 
beeldend therapeut bij AMBIQ, en coördi-
neert het Netwerk Vaktherapie op basis 
van Mentaliseren Bevorderende Kinder 
Therapie. Zij verbindt organisaties t.b.v. 
de beschrijving Affectregulatie in vakthe-
rapie in de drie jeugdsectoren.  
Annemarie Hofhuis is GZ psycholoog, 
tevens lid van de Vereniging EMDR en de 
Vereniging voor Mindfullness. Zij ontwik-
kelde i.s.m. het Expertisecentrum van 
AMBIQ het diagnostiek- en behandelmo-
del Trauma en Gehechtheid LVB. 



4A In contact met jezelf en je ‘zelven’: 
werken met Voice Dialogue
In deze workshop maken we contact met 
enkele stemmen, subpersonen of ‘zelven’ 
in ons. Ieder mens heeft zo zijn sterktes 
en zwaktes, verlangens en angsten. 
Sommige kanten hebben we goed ontwik-
keld, we profileren ons ermee. Andere 
zijn minder ontwikkeld, we zouden ze 
meer kunnen leven. Door hier meer zicht 
op te hebben begrijpen we beter waarom 
we iets doen of laten en kunnen we 
gewoontepatronen doorbreken. Hoe Voice 
Dialogue daarbij helpt, wordt via korte 
ervaringsoefeningen en  theoretische 
toelichting duidelijk.
Hanneke Elich is sociaal psycholoog 
en werkt als zelfstandig trainer en 
coach vanuit haar bureau te Utrecht. 
Specialisaties o.a. Voice Dialogue, drama-
technieken, trainingen groepsdynamica 
met TGI.
Heleen Florusse is pedagoog en als 
coach, opleider en trainer werkzaam 
binnen het Hoger Beroepsonderwijs. Zij 
is tevens werkzaam vanuit een eigen trai-
nings- en coachingsbureau. Specialisaties 
o.a. dramatechnieken, improvisatiewerk-
vormen en procesbegeleiding.

5A Muziek en schema; schema  
en muziek
Deze workshop gaat in op de wijze waarop 
schematherapie en muziektherapie 
elkaar kunnen versterken. Aan de hand 
van enkele werkvormen zal de work-
shopgever verschillende invalshoeken 
en praktisch-methodische aspecten aan 
bod laten komen. De werkvormen worden 
samen uitgevoerd en besproken.
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Jack Verburgt is in 1983 afgestudeerd als 
pedagoog aan de Radboud Universiteit te 
Nijmegen. Hij is als senior-geregistreerd 
muziektherapeut werkzaam bij Pro 
Persona. Tot januari 2009 werkte hij 
tevens als muziektherapeut voor GGZ 
Oost-Brabant en later als docent zelfer-
varing bij ARTEZ, afdeling muziektherapie 
in Enschede. Daarnaast geeft hij (post)
HBO cursussen muzikale sculpturen en 
schematherapie.  

6A Mindfulness en beeldende 
therapie
Mindfulness en beeldend werken blijkt 
een vruchtbare en aanvullende combina-
tie te zijn voor cliënten. Door beeldende 
materialen en opdrachten op een spe-
cifieke wijze in te zetten is het mogelijk 
om de vaardigheden van mindfulness op 
een andere wijze te oefenen en actief te 
integreren in het handelen. Deze work-
shop start met een korte introductie over 
de synthese tussen beeldende therapie 
en mindfulness. Er worden vervolgens 
beeldende oefeningen aangeboden waar-
door de deelnemer direct de effecten van 
deze werkwijze kan ervaren. Daarna is er 
een korte uitwisseling van ervaringen en 
mogelijke inzetbaarheid van deze werk-
wijze in het werkveld.
Marijke Kremers is beeldend therapeut 
en beeldend kunstenaar. Ze werkt als 
docent beeldend en methodiek op de 
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
(opleiding Creatieve Therapie). Tevens 
werkzaam in een eigen praktijk voor 
therapie, trainingen en workshops.
Esther Krul is beeldend therapeut 
en mindfulnesstrainer op een PAAZ. 



Tevens werkzaam als gastdocent minor 
‘Mindfulness & Vaktherapie’ op de 
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
(opleiding Creatieve Therapie) en nascho-
lingstrainer op dit gebied.

7A TangoXperience
Psychotherapie en tango koppelen wij, 
door gebruik te maken van het speelse, 
uitdagende en gepassioneerde spel van 
de tango en de mogelijkheden die deze 
dans biedt voor het verdiepen van een 
relatie. In een relatie spelen dezelfde 
thema’s als bij het dansen van de tango: 
het zoeken naar balans, de afstand of 
nabijheid tussen partners, de veiligheid 
en de spanning tussen individualiteit 
en samenzijn. Het dansen van de tango 
biedt een mogelijkheid om met de dans 
te spelen en zo meer te ontdekken over 
je eigen relatie. In de workshop zullen we 
na een korte uitleg de deelnemers in de 
tango meenemen om vervolgens stil te 
staan bij de ervaringen die zijn opgedaan. 
Mogelijkheden voor therapie zullen dan 
zichtbaar worden.
Drs. Chaja Kaufmann, is psychothera-
peut, klinisch psycholoog en lichaams-
gericht therapeut. Zij is supervisor en 
leertherapeut van de Vereniging voor 
Cliëntgerichte Psychotherapie (VCgP). 
Tevens groepspsychotherapeut en 
systeemtherapeut, en sinds 28 jaar 
werkzaam in haar eigen praktijk. Haar 
belangstelling gaat uit naar de verbinding 
tussen psyché en soma, beweging en de 
invloed op emoties.
Roberto Rizzo, geboren in Napels, heeft 
sinds 1989 in Nederland als fotograaf 
en filmer gewerkt, en later ervaring 

opgedaan in Afrikaanse dans, Capoeira 
en de Argentijnse tango. Hij maakt 
momenteel een documentaire over La 
Cumparsita, de meeste beroemde tango 
ooit geschreven. Hij zal in dit project, aan-
sluitend op de therapie, lessen verzorgen.

8A Mentaliseren in woord en beeld
Op het Centrum voor Psychotherapie Pro 
Persona wordt binnen het psychodyna-
mische behandelcluster gewerkt met een 
mentaliserende behandelfocus. In een 
‘Mentaliseren Bevorderende Behandeling’ 
is samenwerking tussen multidiscipli-
naire behandelaren bij uitstek het middel 
om juist het mentaliseren van zowel het 
team als de cliënten te bevorderen. In 
deze workshop willen wij de deelnemers 
laten proeven van een smakelijke combi-
natie van theorie, een beeldende oefening 
en de ervaringen met een cliënt uit de 
praktijk van alledag.
Caro de Bruijn is geregistreerd beel-
dend therapeut en werkzaam in het 
psychodynamische behandelcluster en 
in de polikliniek van het Centrum voor 
Psychotherapie Pro Persona. Daarnaast 
is zij voorzitter van de Stichting Register 
Vaktherapeutische Beroepen (SRVB).
Jeroen Bakker is als klinisch psycholoog/
psychotherapeut en programmalei-
der werkzaam in het Centrum voor 
Psychotherapie Pro Persona. Daarnaast is 
hij werkzaam in zijn vrijgevestigde praktijk.

9A Dans- en bewegingstherapie & 
Dialectische gedragstherapie (DGT)
Doorgaans ervaren cliënten danstherapie 
als een confronterende maar zeer leer-
rijke therapievorm, waarin ze worden 



uitgedaagd om geleerde DGT vaardighe-
den direct toe te passen. Dit dynamische 
proces vraagt om een specifieke 
therapeutische attitude van de therapeut, 
waarbij de dialectische benadering van 
Marsha Linehan zeer ondersteunend kan 
zijn. Aan de hand van danstherapeutische 
oefeningen en methodes gekoppeld aan 
DGT, ervaren deelnemers hoe deze twee 
behandelvormen elkaar kunnen verster-
ken en welke therapeutische attitude 
hierbij wenselijk is.
Simone Kleinloo, MDaT en R-DMT (ADTA), 
senior geregistreerd DT en Supervisor 
LVSC. Zij heeft ruime GGZ-ervaring als 
danstherapeut, heeft een eigen praktijk en 
is tevens werkzaam als docente dansthe-
rapie Hogeschool Zuyd en Master Dance 
Therapy Codarts. Zij is lid van KenVaK. 

10A Kinderen in de knel.  
Over kinderen en ouderschap bij 
vechtscheiding
De term vechtscheiding zien we in de 
media en in allerlei rapportages steeds 
vaker terugkomen. In de hulpverlening 
groeit het gevoel van machteloosheid 
om passende hulp te verlenen. Het 
Lorentzhuis heeft in samenwerking met 
het Kinder- en Jeugdtraumacentrum in 
Haarlem een programma ontwikkeld, 
waarvan de resultaten erg bemoedigend 
zijn. Zowel kinderen als ouders krijgen 
een groepsaanbod, waarbij veel gebruik 
wordt gemaakt van creatieve middelen. 
Hoe deze middelen worden ingezet, komt 
aan bod in deze interactieve workshop. 
Erik van der Elst werkt in het Lorentzhuis 
te Haarlem als vrijgevestigde systeem-
therapeut en dramatherapeut. Tevens is 
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hij opleider en supervisor en heeft zitting 
in de bij- en nascholingscommissie van de 
Nederlandse Vereniging voor Relatie- en 
Gezinstherapie.

11A Echt doen alsof. Psychodrama  
in de praktijk
Psychodrama is een psychotherapeuti-
sche methode waarin cliënten worden 
begeleid om datgene wat hen bezighoudt, 
beweegt of blokkeert, verbaal en non-
verbaal in scène(s) te zetten. De scènes 
zijn ofwel benaderingen van daadwerke-
lijke situaties, of uitingen van innerlijke 
mentale processen. Psychodrama helpt 
om gevoelens, emoties en gedachten ver-
der te exploreren, te internaliseren en om 
gewenste gedragsveranderingen op gang 
te brengen. In deze workshop zul je op 
actieve en doorleefde wijze kennismaken 
met de werkwijze die wij toepassen in onze 
groep voor volwassenen met complexe 
problematiek.
drs. Willemijn de Meester is o.a. als 
psychodramatherapeut werkzaam in haar 
eigen psychotherapie praktijk. 
drs. Marc Willemsen is dramatherapeut 
bij GGZ Centraal Fornhese in Amersfoort en 
docent dramatherapie aan de Hogeschool  
Utrecht. Daarnaast leidt hij DvT-Noord en 
werkt hij als psychodramatherapeut in de 
praktijk van Willemijn de Meester. 

12A Transactionele Analyse en 
vaktherapie
In deze workshop laten we de deelnemers 
kennismaken met de Transactionele 
Analyse. Deze methode is makkelijk en 
snel toepasbaar in de vaktherapeuti-
sche praktijk. Met behulp van enkele 



werkvormen worden de begrippen 
‘dramadriehoek’ en ‘ego-toestanden’ 
verhelderd. 
Judith Blokland-Vos is al geruime tijd als 
psychomotorisch therapeut werkzaam 
bij de Viersprong, landelijk centrum voor 
persoonlijkheidsproblematiek. Na jaren 
met schematherapie te hebben gewerkt, 
heeft zij een aantal jaren geleden de 
overstap gemaakt naar het werken met 
de Transactionele Analyse.
Gerard Hagenaar is bijna 30 jaar werk-
zaam als beeldend therapeut/psychomo-
torisch therapeut, waarvan meer dan 20 
jaar bij de Viersprong. Sinds 17 jaar werkt 
hij met de Transactionele Analyse.

middag
2e ronde workshops (B)

1B Mentaliseren bevorderen binnen 
dramatherapie
Een korte inleiding over Mentalisation 
Based Treatment (MBT) en de daarbij 
behorende therapeutische houding. 
Binnen GGZ Centraal, de Meregaard, 
is er sinds 2009 een driedaagse MBT-
behandeling voor de doelgroep border-
line-PHS. De workshopgevers vertellen 
vanuit hun expertise en opgedane erva-
ring over deze methode en het behande-
len van deze doelgroep. Daarnaast is er 
ruimte voor een rollenspel, waarbij ook 
e.e.a. ervaren kan worden.
Marjon Wagenaar werkt als drama- 
therapeut binnen de dagbehandeling bij 
GGZ Centraal. Zij werkt o.a. binnen teams 
van MBT, Schema Focused Therapy, 

Behavioural Activation Therapy en Exposure 
Based Cognitive Behavioural Therapy. 
Daarnaast werkt zij met en geeft zij cursus-
sen in Developmental Transformations. 
Mirjam ter Maat werkt sinds 2005 
als beeldend therapeut bij GGZ 
Centraal, De Meregaard in Almere. 
Zij werkt voornamelijk in het team 
Persoonlijkheidsstoornissen en sinds  
4,5 jaar ook in het MBT team.

2B Familieopstellingen
De methode van (familie)opstellingen bin-
nen het systemisch denken en handelen, 
kan een zinvolle bijdrage leveren aan een 
therapeutisch proces. Opstellingen helpen 
om tot dan toe verborgen verbanden te 
zien én wat mogelijke wegen zijn om ons 
los te maken uit verstrikkingen. In deze 
workshop maak je kennis met de syste-
mische manier van waarnemen en doen 
we praktische oefeningen die je binnen de 
context van je eigen werk kunt lenen. 
Ingeborg Graumans is senior geregis-
treerd dramatherapeut en systeemopstel-
ler, werkt voor de GGZ Breburg en heeft 
een eigen praktijk in Tilburg. Ze is opgeleid 
in familie-, structuur- en organisatieop-
stellingen door diverse bekende (internati-
onale) opstellers. 

3B De criticus in beeld
Een korte introductie over de werkwijze 
van de Unit Schematherapie van de 
Viersprong te Halsteren. Middels beel-
dende therapie verduidelijken we hoe we 
met de modi uit schematherapie werken. 
In verschillende werkvormen laten we je 
zien en ervaren hoe je eigen ‘bestraffende 
ouder’ eruit zou kunnen zien. 



Vilja Boelens is werkzaam als beeldend 
therapeut bij de Viersprong te Halsteren.
Leonie Minderhoud is werkzaam als 
beeldend therapeut bij de Viersprong te 
Halsteren en is daarnaast werkzaam in 
haar eigen praktijk in Middelburg.

4B Verbinden in moeilijke tijden
Een interactieve workshop over psycho-
trauma (PTSS) en systemisch werken met 
beeldende therapie. In deze workshop 
wordt stilgestaan bij de diagnose PTSS; 
de herbelevingen, overgevoeligheid voor 
prikkels en vermijding die daarbij horen 
en welke invloed dat heeft op het samen-
leven met anderen. Over de schaamte 
en schuldgevoelens over het trauma, die 
een isolement teweegbrengen. En over de 
secundaire traumatisering bij de partner, 
diens redpogingen en het uit verbinding 
raken. PTSS is heel systemisch, met 
behulp van beeldende therapie komt de 
interactie op gang. Het beeld geeft taal 
aan dat wat niet gezegd kan worden en 
brengt nieuwe verhalen op gang.
Elien Gaaikema werkt als beeldend the-
rapeut en systeemtherapeut i.o. bij PsyQ 
Rotterdam, afdeling psychotrauma en bij 
Lucertis 0-6 jaar, Parnassiagroep. Ruime 
ervaring met o.a. verwerking van vroeg-
kinderlijk trauma, rouw en verliesverwer-
king en emotieregulatie problemen. 

5B Authentic Movement en diepte- 
psychologie in dans
Authentic Movement is een vorm bin-
nen danstherapie waarbij sprake is van 
een ‘mover’ (cliënt) en een ‘witness’ 
(therapeut). De mover beweegt met 
gesloten ogen en volgt fysieke impulsen 

en innerlijke processen, een actieve ima-
ginatie in beweging. Het ego-bewustzijn 
is hier wakker en in contact met het 
onbewuste, waaruit beelden en gevoelens 
oprijzen die op symbolische wijze tot 
expressie komen. Door de belichaming 
van deze beelden, herinneringen en 
gevoelens worden onbewuste of ver-
borgen inhouden zichtbaar. De fysieke 
beweging is analoog aan de psyche en 
draagt het ontwikkelingsproces van de 
mover. De mover weet zich hierbij gezien 
door de witness die holding geeft en een 
receptieve waarnemer is.
Ingrid Baart is dans- en bewegings- 
therapeut in een eigen praktijk met vol-
wassenen. Werkt als authentic movement 
facilitator individueel en in groepen, en is 
leertherapeut bij de Danstherapie oplei-
ding Agape, België.

6B Lief en leed met lijf en leden
Deze ervaringsgerichte workshop gaat 
over de samenwerking van psychomotori-
sche therapie en systeemtherapie, zoals 
de workshopgevers die hebben ontwik-
keld in hun werksetting. De ervaringen in 
de PMT-zaal geven nieuwe input aan het 
vinden van woorden in complexe relatio-
nele situaties. In de voorbeeldcasus staan 
oefeningen centraal om de hechting te 
bevorderen tussen een cliënt en haar zeer 
jonge kind. De workshopgevers maken 
een overzicht van een familiesysteem 
(genogram) om van daaruit een context te 
bieden aan de ervaringsgerichte oefenin-
gen. Deelnemers krijgen de  gelegenheid  
om hechtingsbevorderende oefeningen 
aan den lijve te ervaren. 
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Jet Deen is systeemtherapeut NVRG en 
sinds 2004 werkzaam bij het Centrum 
voor Psychotherapie in Lunteren 
(onderdeel Pro Persona). Zij is tevens 
Seksuoloog NVVS i.o.. 
Eliane Leydens is psychomotorisch 
therapeut en sinds 2005 werkzaam bij 
hetzelfde Centrum voor Psychotherapie. 

7B Muziek als sociotherapeutisch 
gereedschap
Een van de modules van het Centrum 
voor Psychotherapie in Lunteren, is de 
Muziekmodule. In deze module kunnen 
cliënten op verschillende manieren aan 
de slag met muziek als centraal thema. 
Bijvoorbeeld als het gaat om maatschap-
pelijke oriëntatie ‘wat wil ik met mijn 
muzikaliteit’, of ‘durf ik mezelf te laten 
zien?’. Ook thema’s als agressie, intimiteit 
en identiteit komen aan bod. In deze 
workshop geven we nadere uitleg over de 
module, het ontstaan ervan, en hoe deze 
module zich verhoudt tot de behandeling 
binnen het CvP. Daarnaast willen we de 
deelnemers ook laten meemaken hoe het 
er aan toe kan gaan in de module: muziek 
maken!
Henk Keizer is werkzaam als sociothera-
peut bij het Centrum voor Psychotherapie 
te Lunteren. In zijn vrije tijd musiceert hij 
als gitarist.
Anco Koens is werkzaam als sociothera-
peut bij het Centrum voor Psychotherapie 
in Lunteren. Naast zijn werk als sociothe-
rapeut is hij componist en uitvoerder van 
eigen muziek.

8B Crisisberaad
Deze workshop biedt middels gesprek 
en percussiewerkvormen inzicht en 
ervaring in de psychotherapeutische en 
muziektherapeutische methodiek bij het 
aanleren van crisisvaardigheden, binnen 
het Dialectisch Gedragstherapeutisch 
kader. Daarnaast wordt interactief een 
model verkend om de dialectiek ook in 
het behandelteam optimaal te benutten. 
Centrale vragen hierbij zijn: hoe koppel je 
je werkmethode terug in het team en hoe 
kun je hiervan leren? Hoe kun je elkaar 
versterken als disciplines, hoe vul je 
elkaar aan en waar liggen de grenzen? 
Silvia Pol werkt als klinisch psycholoog 
en psychotherapeut. Zij is supervisor voor 
de Vereniging voor Gedragstherapie en 
Cognitieve Therapie en de Nederlandse 
Vereniging voor Groepsdynamica en 
Groepspsychotherapie. Daarnaast is zij 
binnen GGNet werkzaam als B-opleider. 
Ireen van Sprang is geregistreerd 
muziektherapeut. Zij is als trainer actief 
voor het collectief Training Klinische 
Psychotherapie. Daarnaast is zij als 
supervisor en gastdocent werkzaam voor 
diverse hogescholen en in haar eigen 
praktijk.

9B Vaktherapie en Interpersoonlijke 
psychotherapie (IPT)
Evidence-based werken wordt steeds 
belangrijker in de GGZ, ook voor vak-
therapeuten. Interpersoonlijke therapie 
(IPT) is in de multidisciplinaire richtlijn 
Depressie opgenomen. Deze praktische 
behandelvorm beoogt vermindering van 
klachten doordat cliënten zich bewust 
worden van de interpersoonlijke- en 



omgevingsfactoren die hen depressief 
houden dan wel maken. IPT is succesvol 
gebleken bij zowel individuele psycho-
therapie als groepstherapie. In deze 
workshop maken vaktherapeuten zowel 
theoretisch als praktisch kennis met het 
werken volgens de principes van de IPT, 
en wat dit kan betekenen voor de toe te 
passen vaktherapeutische interventies. 
Annemieke Bakker is psychomotorisch 
therapeut, werkzaam bij GGZInGeest poli 
psychiatrie op de afdeling depressie, en 
bij Jeugd en Jongeren; deeltijdgroepen en 
individuele ambulante cliënten. Tevens 
supervisor vaktherapie en docent bij het 
RINO. 
Cora versteeg is psychotherapeut 
en werkt als behandelcoördinator bij 
GGZInGeest poli psychiatrie op de afde-
ling depressie. Heeft daarnaast een 
eigen praktijk, waarin ze werkt met een 
Pessogroep, autonomiegroep, EMDR, 
systeemtherapie en inzichtgevende 
psychotherapie. Tevens supervisor en 
opleider IPT en docent bij het RINO. 
Suzanne van Zutphen is beeldend 
therapeut, werkt bij GGZInGeest poli 
psychiatrie op de afdeling depressie. Zij 
werkt hiernaast 1e en 2e lijns vanuit haar 
eigen praktijk in Amsterdam. 

10B Mentaliseren, gehechtheid 
en muziektherapie bij ernstige 
persoonlijkheidsstoornissen
Patiënten met persoonlijkheidsproblema-
tiek verliezen regelmatig hun vermogen 
tot mentaliseren. Mentaliseren verwijst 
naar het vermogen om zichzelf en ande-
ren te kunnen begrijpen door innerlijke 
gedachten, gevoelens en verlangens 

oftewel via de mentale belevingswereld. 
Bij toenemende spanningen en intimiteit 
hebben zij moeite om te blijven mentalise-
ren. Uit onderzoek blijkt dat therapeuten 
effect behalen als ze helpen het mentali-
serend vermogen te vergroten.
Na een korte theoretische uitleg over 
MBT, wordt theorie omgezet naar praktijk. 
Via een muziektherapeutische oefening 
worden ervaringen en gevoel hoorbaar, 
worden ze uit de binnenwereld gehaald 
en in de buitenwereld geplaatst, waarmee 
de voorwaarde wordt geschapen voor 
expliciet mentaliseren.  
Anne van Campen is werkzaam als 
muziektherapeut binnen GGZ Duin 
en Bollenstreek, onderdeel van 
Rivierduinen. Zij is onder andere 
werkzaam binnen het zorgprogramma 
persoonlijkheidsstoornissen.

11B Spelen met het onspeelbare: 
Developmental Transformations en 
trauma
Developmental Transformations (DvT) 
is ontwikkeld door David R. Johnson. 
In deze methode ontstaat spel via vrije 
improvisatie. In het spel kunnen de deel-
nemers - hier en nu - ervaren, gevoelens 
en gedachten inbrengen, kort doorspelen, 
en vervolgens weer loslaten opdat nieuwe 
beelden kunnen oprijzen. Ofwel een 
voortgaand proces van oprijzen - bespe-
len- en loslaten. In deze ‘belichaamde’ 
(embodied) spelontmoetingen, leert de 
deelnemer de nabijheid van (onvoorspel-
bare) anderen toe te laten, zonder over-
meesterd te worden door beklemmende 
angsten of andere vrijheidsrestricties en 
zonder de band met zichzelf te verliezen. 

congres  Who borrows from whom?



In deze workshop worden spelenderwijs 
de basisuitgangspunten van DvT uiteen-
gezet en wordt met praktijkvoorbeelden 
geïllustreerd hoe deze methode  kan wor-
den ingezet voor en/of ter ondersteuning 
van een traumabehandeling. 
drs. Marc Willemsen is dramatherapeut 
bij GGZ Centraal Fornhese Amersfoort en 
docent dramatherapie aan de Hogeschool 
Utrecht. Daarnaast leidt hij DvT-Noord en 
werkt hij als psychodramatherapeut in de 
praktijk van Willemijn de Meester. 

12B Pesso-therapie, een ontdek-
kende, inzichtgevende, lichaamsge-
orienteerde, individuele (psycho)
therapie in een groep
In de opleiding tot Pesso-therapeut komen 
verschillende disciplines samen: pmt-ers, 
gz-psychologen, psychiaters en psycho-
therapeuten. In de Pesso-therapie worden 
verbanden gelegd tussen lichamelijke 
signalen, gelaatsuitdrukking, lichaams-
houding en de manier waarop de cliënt 
een probleem verwoordt, met onvervulde 
behoeften, verborgen angsten en con-
flicten. De cliënt krijgt de gelegenheid op 
symbolisch niveau te ervaren dat een alter-
natief mogelijk is voor vroegere negatieve 
ervaringen. Deze workshop is een interac-
tieve introductie in de pesso-therapie. 
Frank Mans is psychomotorisch thera-
peut en Pesso-therapeut. Als pmt-er 
werkzaam bij het Expertise Centrum 
Persoonlijkheidsstoornissen Zwaluw 
& Enk (GGZ-Centraal Amersfoort). Hij 
geeft Pesso-therapie in de Praktijk voor 
Lichaamsgerichte psychotherapie in 
De Bilt. Tevens trainer van de Training 
Klinische Psychotherapie.  

Arina de Heer is GZ-psycholoog en 
Pesso-therapeut in de eigen Praktijk voor 
lichaamsgerichte psychotherapie in De Bilt.

Centrale presentatie 
Leentjebuur of copycats?
Tijdens deze plenaire bijeenkomst willen 
we het gesprek met elkaar aangaan over 
de kansen en bedreigingen van samenwer-
king tussen de verschillende disciplines 
binnen de GGZ. Er lijkt een tendens te zijn 
dat therapeutische technieken door meer-
dere disciplines worden gebruikt, bijvoor-
beeld experiëntiele technieken, waardoor 
een scholenstrijd kan ontstaan. Daarnaast 
is er een tendens dat therapieën samen 
gegeven worden (een verbale therapeut en 
een vaktherapeut). Maar geldt voor deze 
ontwikkelingen dan niet het spreekwoord 
‘schoenmaker blijf bij je leest’ of dreigt 
er verlies van identiteit? Drie sprekers 
zullen een uitdagende stelling presenteren 
waarna er een discussie kan losbranden. 
Eelco Muste, klinisch psycholoog, psycho- 
therapeut en teammanager bij de Viersprong. 
Elsa van den Broek, dramatherapeut 
(MDTh) bij FPC de Rooyse Wissel en 
docent aan de Hogeschool van Arnhem en 
Nijmegen, opleiding creatieve therapie. 
Anne-Marie Claassen, psychotherapeut 
en voorzitter van de VvMP.



De Federatie Vaktherapeutische 
Beroepen (FVB) is de overkoepelende 
organisatie voor vaktherapeuten. 

Vaktherapie is de overkoepelende naam 
voor beeldende therapie, danstherapie, 
dramatherapie, muziektherapie en 
psychomotorische therapie. In de 
behandeling staan vooral doen en ervaren 
centraal. De vaktherapieën zijn elk verte-
genwoordigd door een eigen, zelfstandige 
beroepsvereniging die lid is van de FVB. 
De FVB geeft richting aan de kwaliteits-
bevordering van de vaktherapeutische 
beroepen en maakt zich sterk voor een 
goede positionering van vaktherapeuten 
binnen de verschillende werkvelden. 

Meer informatie is te vinden op  
www.vaktherapie.nl

De Vereniging voor Multidisciplinaire 
Psychotherapie (VvMP) is een samenvoe-
ging van de Vereniging van Medewerkers 
in voorzieningen voor Psychiatrische 
Dagbehandeling (VMPD) en de Vereniging 
voor Klinische Psychotherapie (VKP).

De VvMP richt zich op de kwaliteit en 
innovatie van groepsgerichte behan-
delingen, met nadruk op het volgen 
van de ontwikkelingen rond dag- en 
deeltijdbehandelingen. De VvMP richt zich 
daarbij op alle vormen van groepsgerichte 
behandeling waar in multidisciplinaire 
teams wordt samengewerkt. 
De vereniging biedt een platform voor de 
groep professionals die geïnteresseerd is 
in de integratie van psychiatrische en psy-
chotherapeutische behandelvormen en de 
context waarin deze geboden worden. 

Meer informatie is te vinden op  
www.vvmp.nl



Kosten deelname 
Leden van de organiserende beroeps- 
verenigingen: 
Leden € 175,- 
Studentleden €   75,- 

Overige: 
Niet-leden € 225,- 
Niet-leden student € 125,- 

Bedragen zijn inclusief lunch en borrel. 

Inschrijving en betaling
Je kunt je inschrijven voor deze studiedag 
via het online inschrijfformulier. 

Tevens kun je hier per workshopronde je 
eerste en tweede voorkeur aangeven. Bij 
de indeling wordt zoveel mogelijk reke-
ning gehouden met deze voorkeuren. 

Na aanmelding kun je direct betalen via 
Ideal. Indien je werkgever betaalt, kun 
je dat aangeven bij je inschrijving. Je 
inschrijving is pas definitief na betaling! 

Let op: de inschrijving sluit op  
20 januari 2014!

Annulering
Annuleren kan alleen per mail via  
info@vaktherapie.nl, onder vermelding 
van naam en bankgegevens. Bij annule-
ring wordt € 35,- aan administratiekosten 
in rekening gebracht. Reeds betaald 
inschrijfgeld wordt onder aftrek van de 
administratiekosten terugbetaald. Na 
20 januari 2014 is annulering niet meer 
mogelijk, wel kun je de gereserveerde 
plek door een ander laten innemen.

Accreditatie
Deze studiedag is geaccrediteerd door de 
SRVB (2 punten). Accreditatie is aange-
vraagd bij de NVGP, NVVP en FGzP.

Locatie en routebeschrijving
De Rijtuigenloods  
Terrein ‘de Wagenwerkplaats’ 
Piet Mondriaanplein 61 
3812 GZ Amersfoort 

Voor de routebeschrijving kijk op: 
www.derijtuigenloods.nl/adres-en-route

Contact en informatie
Secretariaat FVB  
Fivelingo 253, 3524 BN Utrecht  
T 030 - 28 00 432 
E  info@vaktherapie.nl



Een tweejarige masteropleiding voor 
vaktherapeuten. Centraal staan evidence-
based & reseach-based werken.

Wil je
• je als professional verder ontwikkelen? 

•  je meer verdiepen in je eigen vak- 
    therapeutische discipline? 

•  leren hoe je een product of richtlijn    
    moet ontwikkelen?

•  je als vaktherapeut meer profileren? 

•  je vakgebied leren onderbouwen met  
    evidence? 

• leren hoe je praktijkgericht onderzoek    
   kunt verrichten? 

dan is de master of arts therapies iets 
voor jou !

Kostenindicatie 2014-2016: €6000 per jaar 
voor beide jaren
Start: september 2014
Locatie: grotendeels in Utrecht e.o. 

Meer informatie
Tel.: 045-4006484

E-mail: laurien.kok@zuyd.nl

www.kenvak.nl

Master of Arts Therapies

[advertentie]


