Tijd voor een housewarming!
ONLINE PSYCHOANALYTISCHE AVONDEN
VOOR LEDEN VAN DE NVPP
JANUARI 2022 – JANUARI 2023

De NVPP ziet zichzelf als een huis: ze biedt onderdak
aan zowel de psychoanalytische psychotherapie als
aan de later ontwikkelde behandelvormen binnen het
analytische gedachtegoed. Een huis voor velen, een
huis met meerdere kamers. Net als ieder huis kent ook
ons huis gemeenschappelijke ruimtes. Denk aan de
keuken, de woonkamer of zelfs de gangen, waar
bepaalde verbondenheid en samenhorigheid centraal
staan. Er zijn natuurlijk ook afzonderlijke ruimtes, laten
we zeggen de kamers: elk uniek en op zichzelf staand,
ook al behoren ze allemaal tot hetzelfde huis.
Enige jaren geleden hebben we de grote verhuizing
van de ‘brede beweging’ meegemaakt. De meeste
dozen zijn inmiddels uitgepakt en het huis en haar
kamers zijn iets meer ingericht. Dat betekent dat de

Praktische informatie
20.00 – ca 21.15 uur. Er zijn geen kosten
verbonden aan deelname aan een webinar.
Opgeven kan via Ina Wolff (info@nvpp.nl).
Na inschrijving zal een aantal dagen voor
aanvang van het webinar per mail een link
toegestuurd worden.

Hieronder de data van de verschillende
webinars om ze alvast in de agenda’s in te
plannen. Voor ieder webinar zal ook in de
weken ervoor een afzonderlijke aankondiging
plaatsvinden.

tijd aangebroken is om een housewarming te geven:
iedereen te verwelkomen in ons huis en alle ruimtes te
laten zien. U bent wellicht ook benieuwd hoe alle
kamers afzonderlijk ingericht zijn en hoe het geheel
met elkaar samenhangt en verbonden is?
In het kader hiervan is de NVPP verheugd om komend
jaar al haar leden uit te nodigen voor een reeks van 5
webinars waarin onze verschillende registers hun
unieke kamer zullen voorstellen aan de hand van het
thema "negatief zelfbeeld". De webinars zullen om de
maand plaatsvinden en we kijken uit naar een feestelijk
‘live’ housewarming feestje, in januari 2023.
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