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“Would you tell me, please, which way I ought to go from here?' 'That depends a good deal
on where you want to get to,' said the Cat. 'I don't much care where -' said Alice. 'Then it
doesn't matter which way you go,' said the Cat. '- so long as I get SOMEWHERE,' Alice added
as an explanation. 'Oh, you're sure to do that,' said the Cat, 'if you only walk long enough.”
Weet u waarom u ons vak gekozen heeft? Waarom u jaren in de opleiding hebt
geïnvesteerd en lid bent geworden van de NVPP? Mogelijk is het de aantrekkingskracht van
het psychoanalytisch gedachtegoed. Iets fundamenteels, wat we niet kunnen beschrijven
tot we het doormaken. De ademruimte na het ontwarren van een innerlijk conflict. De
verwarrende rust van je begrepen voelen. Zoals bij Alice begon het met een val door het
konijnenhol en werd het gevolgd door een reeks van bizarre ontmoetingen. Hoe leg je een
ontdekkend psychoanalytisch proces uit?
We verheugen ons in de belangstelling van jonge therapeuten die zoeken voorbij
protocollen en cognitieve verklaringen. Maar waar staan we als psychoanalytisch
denkenden in het huidige GGZ-landschap? Hoe bewaken we de randvoorwaarden voor het
uitoefenen van ons vak, de rust om echt te luisteren, het vergoedingsklimaat, het
opleidingsklimaat? Voelen we ons schatplichtig aan het vakgebied?
De 26e studiedag van de NVPP richt zich op beide aspecten van deze vraag: waar gaat het
om in de ontdekkende ongelimiteerde procesgerichte psychotherapie? Maar ook, in welk
maatschappelijk landschap bevinden we ons en hoe verhouden we ons hiertoe als
psychoanalytisch therapeuten? In het ochtendprogramma neemt Willem Heuves ons mee
langs de elementaire en noodzakelijke ingrediënten van psychoanalytische psychotherapie.
Marina Luymes en Ans van Blokland onderzoeken het belang van leertherapie voor het
wordingsproces van een therapeut, terwijl Ariëtte van Reekum voor ons het huidige GGZklimaat duidt en ons wijst op kansen, belemmeringen en uitdagingen. De middaglezingen
richten zich als vanouds op de dagelijkse praktijk. Muriel Vermeulen verhaalt de worsteling
van het op gang brengen van een analytisch proces. Lutgarde Vanvuchelen daagt ons uit
na te denken over een gebied waarop steeds meer therapeuten zich begeven, coaching.
Wat is de waarde van het analytisch gedachtegoed hierin? Onze culturele spreker van dit
jaar, Stephan Sanders, deelt met ons zijn visie op het belang van een innerlijke zoektocht.
Ook binnen onze vereniging speelt sinds het instellen van de Registers de vraag wat de
plaats is van de procesgerichte psychotherapie binnen de vereniging en het curriculum. De
dag zal worden afgesloten met een discussie over dit onderwerp waaraan u van harte wordt
uitgenodigd deel te nemen.
Zoals u van ons gewend bent wordt het programma opgesierd door presentaties uit de
wereld van beeldende kunst, literatuur en muziek.
De studiedag is bedoeld voor psychotherapeuten, psychiaters, klinisch psychologen en GZpsychologen, allen die daarvoor in opleiding zijn en andere geïnteresseerden.
We verheugen ons u weer in groten getale te mogen begroeten op deze zesentwintigste
studiedag van de NVPP.

PROGRAMMA
9.00- 9.45

Ontvangst en koffie

9.45-10.00

Inleiding door de dagvoorzitter, Anne van Broekhuyzen

10.00-10.40

Het geheim van de psychoanalytische psychotherapie
door Willem Heuves

10.40-11.20

Van protocol naar betekenis: de plaats van psychoanalytische
behandelingen in de huidige GGZ
door Ariëtte van Reekum

11.20-12.00

KOFFIE/THEE

12.00- 12.40

Verplicht zelfonderzoek: onmogelijk en noodzakelijk?
De leertherapie nader beschouwd
door Marina Luymes en Ans van Blokland

12.40-12.50

vragen en discussie

12.50-14.00

LUNCH

14.00-14.30

De rede kent het hart niet
door Stephan Sanders

14.30-15.00

Het duurt al zo lang
door Muriel Vermeulen

15.00-15.30

THEE/KOFFIE

15.30-16.00

Coaching met psychoanalytisch inzicht: mismatch of verrijking?
door Lutgarde Vanvuchelen

16.00-16.10

Culturele Act

16.10-16.50

vragen en discussie ‘Een Brede Beweging’

16.50-17.00

Finale door de dagvoorzitter en het bestuur van de NVPP

17.00-18.30

BORREL

Het Bestuur van de NVPP nodigt u uit om na de Studiedag met hen te dineren.
Tijdens de studiedag kunt u genieten van een expositie van kunstuitleen Beeldend
Gesproken. Beeldend Gesproken is gespecialiseerd in kunst van professionele kunstenaars
met een psychiatrische achtergrond. In de middagpauze zal er een rondleiding zijn langs de
geëxposeerde werken. Meer informatie: www.beeldendgesproken.nl.
De studiedag wordt georganiseerd door de Commissie Wetenschap van de NVPP
bestaande uit Anne van Broekhuyzen, Marije van Dalen, Willem Heuves, Juud Jonckheer en
Wim Roelofsen.

INSCHRIJVING
U kunt zich tot 25 oktober aanmelden via de website: www.nvpp.nl, of door een email met
uw gegevens te sturen naar info@nvpp.nl.
Uw inschrijving is definitief als de kosten (dagprogramma en/of diner) zijn overgemaakt op
het rekeningnummer van de Stichting Wetenschappelijke Activiteiten te Utrecht, IBAN: NL 23
SNSB 0937 016 349, BIC: SNSBNL2A, onder vermelding van: Studiedag NVPP 2018.
Kosten:
De kosten van het dagprogramma zijn € 185 (inclusief lunch en borrel na afloop).
Nota bene:
Voor arts-assistenten, klinisch- en GZ-psychologen in opleiding en psychotherapeuten in
opleiding bedragen de kosten € 85. Een verklaring waaruit blijkt dat men in opleiding is dient
per email te worden toegestuurd. Voor studenten bedragen de kosten € 45 bij tonen van de
collegekaart.
Diner:
Na afloop van de borrel bent u van harte welkom om deel te nemen aan een diner bij
restaurant Frenzi, Zwanenburgwal 232 (op loopafstand van het Compagnietheater). Om
kennis te maken met onze vereniging, of collega’s, vrienden en bekenden te ontmoeten en
plannen te maken voor de toekomst. Het diner wordt georganiseerd door het Bestuur van de
NVPP. U kunt hiervoor reserveren via de website van de NVPP www.nvpp.nl of door een email
met uw gegevens te sturen naar info@nvpp.nl o.v.v. ‘Diner 2 november 2018’. De kosten voor
het diner zullen € 45 bedragen.
Annulering:
Is mogelijk tot 2 oktober 2018. Reeds betaald inschrijfgeld wordt dan gerestitueerd na aftrek
van € 20.- administratiekosten.
Het entreebewijs wordt enkele weken voor de studiedag toegezonden, evenals een
routebeschrijving.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de NVPP, Ina Wolff-Pak, tel. 06 579 85 390,
email: info@nvpp.nl.
Plaats:
Compagnietheater
Kloveniersburgwal 50
1012 CX Amsterdam
Tel.: 020-5205310
Accreditatie:
Deze wordt aangevraagd bij de NVvP, de FGzPt en bij het Kwaliteitsregister Psychotherapie
van de NVP.

Personalia
Ans van Blokland, klinisch psycholoog, psychotherapeut, leertherapeut en supervisor van de
NVPP en leeranalyticus en supervisor van de NPaV.
Willem Heuves, psychotherapeut, psychoanalyticus voor volwassen, kinderen en jeugdigen,
opleider en supervisor bij de NPaV en de NVPP, lid van de ACP en de IPA, werkzaam in eigen
praktijk te Diemen.
Marina Luymes, Gz-psycholoog, psychotherapeut en psychoanalyticus, leeranalyticus en
supervisor van de NPaV.
Ariëtte van Reekum, psychiater/psychoanalyticus, werkzaam als bestuurder bij GGZ Breburg
en in eigen praktijk te Driebergen.
Stephan Sanders, journalist en schrijver, publiceerde o.a. over (politieke) filosofie, multiethnische en -religieuze verhoudingen. Hij is presentator van Brainwash Radio, columnist bij
de Volkskrant, essayist bij de Groene Amsterdammer en schrijft in Trouw over proefgeloven.
Lutgarde Vanvuchelen, psychiater N.P., psychoanalyticus, psychotherapeut, opleider bij
NPaV, lid van de NVPP, werkzaam in eigen praktijk te Den Haag.
Muriel Vermeulen, klinisch psycholoog, psychoanalytica, psychotherapeut, IMH specialist,
werkzaam in eigen praktijk in Utrecht en Wijk bij Duurstede.
De Commissie Wetenschap van de NVPP bestaat uit:
Anne van Broekhuyzen, (groeps)psychotherapeut en psychoanalytisch psychotherapeut
i.o., werkzaam bij De Viersprong en bij Expertisecentrum MBT Nederland.
Marije van Dalen, psychiater, psychoanalytisch psychotherapeut i.o. en socioloog, werkzaam
bij het NPI, onderdeel van Arkin, te Amsterdam.
Juud Jonckheer, psychotherapeut, Gz-psycholoog, systeemtherapeut en psychoanalytisch
psychotherapeut, supervisor en leertherapeut van NVPP, NVP, NVRG. Werkzaam in eigen
praktijk te Amsterdam en op het Amsterdams Instituut voor Gezins-en Relatietherapie.
Wim Roelofsen, psychotherapeut in ruste, lid van de NVPP.

