Het kan ook anders… psychoanalytische
therapie in een andere setting
Online psychoanalytische avonden van de NVPP
2021 – 2022
De Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische
Psychotherapie (NVPP) is verheugd om drie webinars aan te
bieden over de toepassing van de psychoanalytische
psychotherapie, in een andere setting dan de bekende
individuele behandeling bij volwassenen. Aan bod komen
psychoanalytische partnerrelatietherapie, kinder- en
jeugdpsychotherapie en een psychoanalytische visie op
groepen. Alle lezingen zijn interactief van opzet.
Voor wie?
Voor professionals die geïnteresseerd zijn in het psychoanalytische gedachtegoed. Ook leden van de
NVPP zelf zijn welkom!
Praktische informatie
20.00 - ca. 21.15 uur. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan het webinar. Opgeven kan via
Ina Wolff, info@nvpp.nl . Na inschrijving zal per email een link toegestuurd worden.
18 november 2021:
psychoanalytische psychotherapie
bij partnerrelatietherapie
Birgit de Cnodder
Hoe kan je het psychodynamische kader
inzetten in een partnerrelatiebehandeling? Welke deeltheorie en welke
concepten kunnen hierbij helpend zijn?
Hoe wordt tegen de rol van het
onbewuste aangekeken? Heeft de relatie
zelf eigenlijk ook een onbewuste? Of het
stel een gedeeld onbewuste? Hoe zou je
dat kunnen zien in de spreekkamer?
Dit webinar, toegankelijk voor zowel
relatietherapeuten als individueel
werkende psychotherapeuten, beoogt de
deelnemers te laten kennismaken met de
toepassingsmogelijkheden van het
psychodynamische relationele denken.
Birgit de Cnodder is klinisch psycholoog,
psychoanalytisch psychotherapeut en
systeemtherapeut, werkzaam in eigen
praktijk en daarnaast verbonden aan het
autismeteam van Jonx/Lentis te
Groningen.

17 Februari 2022: psychoanalytische psychotherapie met
jongeren
Simone Brandsma
In het webinar zal aandacht zijn voor luisteren en kijken naar
jongeren vanuit psychoanalytisch perspectief. Er wordt stilgestaan
bij hoe dit er binnen een behandeling uit kan zien. Er is tevens
gelegenheid om aan de hand van eigen ervaringen te oefenen.
Simone Brandsma is psychoanalytisch kinder- en
jeugdpsychotherapeut, werkzaam in Leeuwarden bij Kinnik Kind en
Jeugd GGZ van GGZ Friesland.

21 april 2022: psychodynamische visie op groepen
Corine van der Veer
Met een psychoanalytische bril naar groepsprocessen kijken geeft
ons meer inzicht in onbewuste dynamiek van groepen, en helpt ons
ook te begrijpen waarom individuen zich vaak zo anders gedragen
in groepen dan we verwachten, inclusief wijzelf. In deze lezing
worden een paar psychoanalytische groepstheorieën
geïntroduceerd die direct meer grip geven op behandelgroepen en
teams.
Corine van der Veer is gz-psycholoog, psychoanalytisch- en groepspsychotherapeut, werkzaam in eigen praktijk in Nijmegen. Daarnaast
is zij o.a. docent groepspsychotherapie bij RINO Zuid.

