Kom je ook?

Masterclass Psychotherapie
Georganiseerd door de leerkring psychologen i.s.m. de leerkring psychiaters
In februari 2014 hebben we binnen GGNET voor het eerst een masterclass psychotherapie
georganiseerd, met Christa Widlund, Kees Korrelboom en Robert van Hennik als supervisoren.
Dit leverde zoveel positieve reacties op dat we besloten hebben om deze opzet volgend jaar
te herhalen in ongeveer dezelfde vorm.

Wanneer Donderdag 5 februari 2015, van 12.00 uur tot 18.00 uur.
Locatie GGNet de Kapel Deventerstraat 459 Apeldoorn.
Doelgroep Psychologen en andere geïnteresseerde professionals.
We zijn erg blij dat we weer 3 zeer ervaren en zeer verschillende supervisoren bereid
hebben gevonden om hun visie op psychotherapie via supervisie te demonstreren met
GGNet-collega’s als supervisant:
Fredrike Bannink: Zij is klinisch psycholoog, supervisor VGCT, en zeer bekend als supervisor/
docent op het gebied van oplossingsgerichte therapie en positieve psychologie/positieve CGT.
Justine van Lawick: Zij is klinisch psycholoog en opleider van de Nederlandse Vereniging voor
Relatie en Gezinstherapie (NVRG). Zij heeft zich gespecialiseerd in het werken met geweldsproblematiek in families, en is een van de oprichters van het Lorentzhuis in Haarlem.
Chaja Kaufmann: Zij is klinisch psycholoog en supervisor/leertherapeut voor cliëntcenterdtherapie. Tevens is zij groepstherapeut/aspirant supervisor van de NVGP, docent groepsdynamica, heeft zij veel ervaring met lichaamsgericht werk en is zij danstherapeut.

Supervisanten gezocht
We hebben voor deze supervisies ook weer 3 enthousiaste supervisanten nodig, die
bereid zijn om een interessante casus voor te bereiden in de vorm van schriftelijke
voorinformatie voor de betreffende supervisor en andere supervisoren en een korte
presentatie van de casus + supervisievraag voorafgaand aan de supervisie.
Aanmeldingen en overleg hierover via h.fransen@ggnet.nl
Opzet van de middag
We volgen de opzet van de openbare supervisies bij de VGCT-najaarsconferentie:
•
supervisant geeft via powerpoint korte casusbeschrijving met anamnese en 		
voorgeschiedenis, en vraag voor supervisie
•
korte mogelijkheid voor verduidelijkende vragen uit de zaal onder regie van 		
supervisor
•
supervisie over de casus
Aan het eind van elke supervisie kunnen beide anderen supervisoren ook reageren op de
gepresenteerde casus vanuit hun referentie-kader en is mogelijkheid tot het stellen van
vragen. We sluiten de middag af met een borrel.
Programma
12.00 uur - 12.50 uur
12.50 uur - 13.00 uur
13.00 uur - 14.15 uur
14.15 uur - 15.30 uur
15.30 uur - 16.00 uur
16.00 uur - 17.15 uur
17.15 uur - 18.00 uur
Kosten: 		
		
Accreditatie:
		
Inschrijving:

Ontvangst met een broodje + inschrijving
Opening
Supervisie Fredrike Bannink
Supervisie Justine van Lawick
Pauze
Supervisie Chaja Kaufmann
Afsluitende borrel.

deelname gratis voor psychologen, psychiaters en andere
geïnteresseerde professionals van GGNet, extern € 95,accreditatie wordt aangevraagd bij de FGZP, VGCT, NVRG, NVvP en de 		
vereniging voor Verpleegkundig Specialisten
www.deggzacademie.nl

