STILLE ONTHEEMDING

Prof. Dr. Salman Akhtar zal de dag openen en in zijn
voordracht stilstaan bij de ontheemdende aspecten
van het ouder worden, de psychosociale uitdagingen
die de laatste levensfase met zich meebrengt en hoe
deze fase beïnvloed wordt door de pijn en genoegens die worden ervaren op deze lange en hobbelige weg.

All the lonely people
Where do they all belong

Ontheemding is het verliezen of verlaten van wat eens
vanzelfsprekend was in het leven, maar waarmee we
ons toch verbonden blijven voelen. Ontheemding
in de meest tragische en dramatische vorm zoals de
vluchtelingenstroom door armoede en geweld speelt
zich op zoveel plekken op de wereld af.

Catherine Pannevis blikt in haar voordracht terug op
een kinderbehandeling waarin het thema ‘thuis in
jezelf’ centraal staat.
Ingrid Groenendijk en Nienke Vos zullen spreken
over ervaringen van geloofsverlating en ontheemding in levensverhalen en in de poëzie van Ida
Gerhardt.
Jos van Mosel zal in zijn lezing stilstaan bij de
verschillende aspecten van het thema adoptie in de
psychoanalytische behandeling van volwassenen.
Het programma zal op kunstzinnige wijze worden
omlijst.

Deze studiedag is bedoeld voor:
psychotherapeuten, klinisch psychologen, psychiaters,
GZ-psychologen en allen die daarvoor in opleiding
zijn en andere geïnteresseerden.
Na elkaar te hebben gemist in 2020 verheugen wij
ons er van harte op u weer in groten getale te mogen
begroeten op de 28e studiedag van de NVPP.
Sinds kort heeft de NVPP ook een eigen app. Daar
kunt u informatie vinden over de studiedag.
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Bas Heijne zal de ochtend afsluiten met zijn reflecties
op het onderwerp ontheemding en de besproken
onderwerpen verbinden aan maatschappelijke vraagstukken.

STILLE ONTHEEMDING

Prof. Dr. Marie Rose Moro zal in haar lezing spreken
over migrantenouders en hun gezin, het organiseren
van een transculturele en psychoanalytische setting
en hoe eenzaamheid een rol speelt in de levens van
mensen met een transculturele achtergrond.

COMPAGNIETHEATER
Kloveniersburgwal 50, 1012 CX Amsterdam

Op veel minder traumatische schaal speelt de ervaring
van ontheemding een belangrijke rol in het leven van
veel mensen. Denk bijvoorbeeld aan kinderen die
zich buitengesloten voelen na een verhuizing. Of het
buitenlandse gezin, dat al twee generaties in Nederland
woont; er is een ideaalbeeld van het moederland,
maar ook is er vervreemding van de familie, die daar
is achtergebleven. Het is een stille ontheemding, een
beroofd-zijn van vanzelfsprekende wortels. Ook het
toenemend besef van de eigen sterfelijkheid van de
ouder wordende mens is een stille ontheemding.
In de psychologische ontwikkeling speelt ontheemding een centrale rol. Elke nieuwe stap in de
ontwikkeling is ook een verkenning van het onvermijdelijke vreemde in onszelf en herbergt een aspect
van ontheemding: losmaking en separatie.
Vaak wordt bij ontheemding aan rouw gedacht,
maar bij rouw ligt de nadruk op wat de persoon is
aangedaan of overkomen en de verwerking daarvan.
Ontheemding is juist vaak het gevolg van een zelf
gekozen weg, die niet zelden op weinig begrip kan
rekenen. De ontheemding is vaak een systemisch of
transgenerationeel thema, waarbij veel conflicterende gevoelens over het vertrek aanwezig zijn.
Ontheemding wordt ook wel gezien als een kenmerk
van de huidige hypermoderne tijd. De globalisering,
waardoor steeds meer mensen in andere dan hun
geboorteland wonen, heeft bijgedragen aan stille
ontheemding. Door de toenemende digitalisering
en globalisering zijn relaties verder weg en minder persoonlijk geworden. Freud beschreef deze
ontheemde ervaring in ‘Das Unheimliche’. Ook in het
verlangen naar maatschappelijk houvast en klassieke
waarden, die in de opleving van nationalisme weer
zichtbaar wordt, is deze stille ontheemding voelbaar.

PROGRAMMA

INSCHRIJVING

08.45 - 09.20 Ontvangst en koffie

U kunt zich tot 25 oktober 2021 aanmelden via de
website: www.nvpp.nl, of door een email met uw
gegevens te sturen naar info@nvpp.nl.

09.20 - 09.45 Welkom door de voorzitter van de NVPP
Paul Wijts
Opening dagvoorzitter 			
Juud Jonckheer
09.45 - 10.25 Entering old age
Salman Akhtar
10.25 - 11.05 Growing up away from Home.
Loneliness and Discretion of Migrant
Parents
Marie Rose Moro
11.05 - 11.35 KOFFIE/THEE
11.35 - 12.15 De liberale paradox
Bas Heijne
12.15 - 12.40 Vragen en discussie
12.40 - 13.40 LUNCH
13.40 - 14.20 Ik voel me niet thuis. Over het gevoel
van ontheemding in een kinderanalyse
Catherine Pannevis
14.20 - 15.00 ‘k Moest dwalen, ‘k moest dwalen
‘Ervaringen van geloofsverlating en 		
ontheemding in levensverhalen en in
de poëzie van Ida Gerhardt’.
Ingrid Groenendijk en Nienke Vos
15.00 - 15.30 THEE/KOFFIE
15.30 - 16.10 Wat als…? Gedachten over de gevolgen
van afstand en adoptie
Jos van Mosel
16.10 - 16.35 Vragen en discussie
16.35 - 16.45 Afsluiting door de dagvoorzitter
16.45 - 18.30 BORREL

Voor het eerst zal de studiedag in hybride vorm
aangeboden worden. U kunt kiezen voor een live
of online deelname. De studiedag kan tot 2 maanden
na 5 november 2021 online bekeken worden.
Uw inschrijving is definitief als de kosten (liveprogramma of online) zijn overgemaakt op het rekeningnummer van de Stichting Wetenschappelijke
Activiteiten in Utrecht.
IBAN: NL 23 SNSB 0937 016 349, BIC: SNSBNL2A,
onder onder vermelding van: Studiedag NVPP
2021. Ook is het mogelijk om te betalen via iDEAL.
Kosten:
De kosten van het liveprogramma zijn €265 (inclusief lunch en borrel na afloop). De kosten voor
online deelname bedragen €225. Voor psychoanalytisch psychotherapeuten i.o., psychotherapeuten i.o., klinisch- en GZ-psychologen i.o. en
arts-assistenten (allen op dit moment in opleiding)
bedragen de kosten €125 (€110 online). Een verklaring waaruit blijkt dat men in opleiding is dient
per email te worden toegestuurd. Voor studenten
bedragen de kosten €85 (€70 online) bij tonen van
een geldige collegekaart.
NB: het aantal live-plaatsen is vanwege de coronamaatregelen beperkt en deze worden toegekend
op volgorde van inschrijving en betaling. Schrijf u
daarom tijdig in.
Bij het inschrijfgeld is het boek met de lezingen
inbegrepen. Dit boek ontvangt u enkele maanden
na de studiedag.
Annulering:
Annuleren is mogelijk tot 1 oktober 2021. Reeds
betaald inschrijfgeld wordt dan gerestitueerd na
aftrek van €20 administratiekosten.

Vervolg van personalia

Het entreebewijs wordt enkele weken voor de
studiedag per mail toegezonden, evenals een
routebeschrijving. Online deelnemers ontvangen
een link per mail.

Jos van Mosel, is klinisch psycholoog, psychoanalytisch psychotherapeut, psychoanalyticus,
opleider, supervisor en leertherapeut van de NVP,
NPaV, NVPP en TFP.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de
NVPP, Ina Wolff-Pak, tel. 06 579 85 390, email:
info@nvpp.nl.

Bas Heijne, is publicist, schrijver en vaste columnist
bij het NRC. Voor zijn non-fictie oeuvre heeft hij in
2017 de P.C. Hooftprijs ontvangen.

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
Prof. Dr. Salman Akhtar, is psychoanalyticus en
hoogleraar aan het Thomas Jefferson Medical College
in Philadelphia. Hij is docent en supervisor bij het
Psychoanalytic Center in Philadelphia.
Prof. Dr. Marie Rose Moro, is hoogleraar Kinder- en
Jeugdpsychiatrie aan de Universiteit van Parijs. Zij is
psychoanalytica, filosofe, antropologe en kinder- en
volwassenenpsychiater.
Catherine Pannevis, is psychoanalytisch psychotherapeut en klinisch psycholoog, IMH specialist,
kinderanalytica in opleiding, supervisor NVP, NVPP,
VKJP en leertherapeut van de NVP.
Ingrid Groenendijk, is psychoanalytisch psychotherapeut en supervisor van de NVPP en TFP,
werkzaam bij het NPI in Amsterdam en in eigen
praktijk in Utrecht.
Nienke Vos, is theologe en werkzaam als universitair
docent vroegchristelijk Grieks en Latijn aan de Vrije
Universiteit Amsterdam.

STUDIEDAGCOMMISSIE
Willem Heuves, psychotherapeut, psychoanalyticus
voor volwassen, kinderen en jeugdigen, opleider en
supervisor bij de NVP, NPaV en de NVPP, werkzaam
in eigen praktijk te Amersfoort.
Juud Jonckheer, psychotherapeut, systeemtherapeut en psychoanalytisch psychotherapeut,
supervisor, leertherapeut en opleider van de NVP,
NVPP en NVRG. Werkzaam in eigen praktijk in
Amsterdam en op het Amsterdams Instituut voor
Gezins- en Relatietherapie.
Ingrid de Kleine, klinisch psycholoog/psychotherapeut, psychoanalytisch psychotherapeut, supervisor
NVP, werkzaam bij het NPI, onderdeel van Arkin in
Amsterdam.
Nina Silvester, psychiater, psychoanalytisch psychotherapeut i.o., specialistisch groepspsychotherapeut
i.o., werkzaam bij Mentrum, onderdeel van Arkin in
Amsterdam.
Allette Zoethout, psychotherapeut en psychoanalytisch psychotherapeut i.o., werkzaam bij het
NPI, onderdeel van Arkin in Amsterdam.

