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Vaktherapie werkt.
Hoe dan?
Als thema van dit tweejaarlijkse FVB-congres hebben we gekozen voor de werkingsmechanismen binnen de vaktherapie. Door stil te staan bij de vraag ‘Hoe werkt vaktherapie?’ willen we jou als vaktherapeut stimuleren in het proces van wetenschappelijk
denken over het eigen vak. En dat begint al heel dichtbij in de dagelijks beroepspraktijk.
Hoe? Door je af te vragen waarom werkt nu eigenlijk wat ik doe? Welke werkingsmechanismen zie ik daarin? Kan ik die beschrijven?
Twee benaderingen van werkingsmechanismen staan tijdens het congres centraal:
de stoornisgerichte benadering en de stoornisoverstijgende/transdiagnostische
benadering.
• De stoornisgerichte benadering
Vaktherapie heeft als aangrijpingspunt de psychopathologie zoals bekend uit de
DSM 5. Vaktherapie heeft hiermee een plaats in de zorgstandaarden en generieke
modulen.
• De stoornisoverstijgende/transdiagnostische benadering
Vaktherapie richt zich hierbij op de transdiagnostische factoren zoals beschreven
in de Generieke Module Vaktherapie (GMVT). Transdiagnostisch werken in de
vaktherapie betekent dat mogelijk meerdere stoornissen kunnen profiteren van
de interventies.
De workshops tijdens het FVB-congres zijn gelijk verdeeld over deze twee benaderingswijzen. We dagen je uit om de verschillen én overeenkomsten tussen stoornisgericht werken en transdiagnostisch werken te ontdekken en te delen met andere
vaktherapeuten. We hopen dan ook op een levendige congresdag met veel uitwisseling
van kennis en ervaring over ‘ja maar: hoe dan?!’.
Namens de Congrescommissie wens ik iedereen een inspirerend FVB-congres!
Met hartelijke groet,
Martin Hoogvliet
Bestuurslid Kennisinnovatie FVB en voorzitter van de Congrescommissie 2018
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Programma
09.30

Ontvangst met koffie en thee

10.00	Opening door Martin Hoogvliet, dagvoorzitter en
welkomstwoord door Angeline Miedema, bestuursvoorzitter FVB
10.15

Keynote lecture door prof.dr. W.Cahn

11.15	Meer over de Vaktherapie-prijs 2018 door de voorzitter van de jury en
pitches van de genomineerden
11.40

Afsluiting van het ochtendprogramma door de dagvoorzitter

11.45

Lunch en mogelijkheid te stemmen voor de Vaktherapie-prijs 2018

12.45

Eerste workshopronde

14.15

Pauze

14.45

Tweede workshopronde

16.15

Terugblik op de workshops

16.45

Uitreiking Vaktherapie-prijs 2018 door Irene Rentenaar, directeur FVB

16.55

Afsluiting door de dagvoorzitter

17.00

Borrel

18.00

Einde

Keynote lecture
door prof.dr. W.Cahn
Prof.dr. W. Cahn zal in haar keynote lecture een beeld schetsen hoe wetenschap en
praktijk zich in de (geestelijke) gezondheidszorg op een constructieve manier tot elkaar
kunnen verhouden. Hoe we in de vaktherapie kunnen bouwen aan een solide onderzoekscultuur, waarin we evidentie kunnen aanleveren voor de vaktherapeutische interventies. En waarin plaats is voor enerzijds stoornisgericht wetenschappelijk onderzoek
en anderzijds transdiagnostisch/stoornisoverstijgend onderzoek. Voetangels en
klemmen in het proces van verwetenschappelijking van een beroepsgroep zullen de
revue passeren. Maar ook hoe we hierin kansen kunnen benutten en waar we ons
als vaktherapeuten sterk kunnen profileren. Want één ding staat vast: hoogleraar en
psychiater Cahn draagt de vaktherapie een warm hart toe. Haar kennis en expertise
als hoogleraar en psychiater in combinatie met haar bestuurlijke ervaring (vicevoorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en bestuurslid van het Netwerk
Kwaliteitsontwikeling GGZ) maken dat zij zowel met een vakinhoudelijke als met een
bestuurlijk-strategische blik naar de ontwikkelingen in de vaktherapie kan kijken.

Over prof.dr. W. Cahn
Wiepke Cahn behaalde haar artsexamen in 1991. Zij volgde de opleiding tot psychiater
zowel in Guy’s and st. Thomas’s Hospitals in Londen als in het UMC Utrecht. In juni
2003 promoveerde zij op het proefschrift ‘Brain morphology during the early course of
schizophrenia’. Van 2000 tot 2012 was zij medisch hoofd van de zorglijn psychotische
stoornissen. In 2016 werd zij benoemd tot hoogleraar lichamelijke gezondheid bij
psychiatrische aandoeningen. Zij is vicevoorzitter van de Nederlandse Vereniging voor
Psychiatrie en bestuurslid van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ. Momenteel is
zij hoofd onderzoek van het zorgprogramma Lijf & Leven, een samenwerking tussen
het UMC Utrecht en Altrecht. In september 2017 kwam haar boek ‘Focus op familie bij
de behandeling van psychiatrische problematiek’ uit.
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Vaktherapie-prijs

2018
Dit jaar wordt voor het eerst de Vaktherapie-prijs uitgereikt. De prijs bestaat uit een
geldbedrag van € 1.000,- om het idee, plan, project of de aanpak (verder) uit te voeren
en daarnaast uit het kunnen inzetten van 25 uur aan expertise of helpende handen voor
de uitvoering. Bovendien ontvangt de winnaar zelf een geldbedrag van € 250,-. Met
deze prijs willen we als FVB bepaalde initiatieven of plannen waarderen.
Het thema van de Vaktherapie-prijs 2018 is Samenwerking. Door samen te werken
kun je verder komen. Je gaat voor een gezamenlijk resultaat, stemt af, zet je eigen
kwaliteiten in, benut die van de ander en vindt een evenwicht tussen eigen belang en
het belang van de samenwerkingspartner. Samenwerken kan worden gedefinieerd als
het gezamenlijk inzetten om een bepaald doel te bereiken. 
De jury bestaat deze ronde uit juryvoorzitter Pauline Zwart (voormalig voorzitter FVBbestuur), Truus Jans (beeldend therapeut) en Rineke van der Baan (dramatherapeut).
De jury beoordeelt de binnengekomen inzendingen aan de hand van een aantal criteria
en nomineert uiteindelijk 3 tot 4 inzendingen. De genomineerden pitchen hun inzending
tijdens het FVB-congres. Tijdens het congres kunnen de aanwezigen stemmen op de
genomineerden. Het congres sluit af met de prijsuitreiking.

Workshops
’s Middags vinden er 15 workshops plaats: 7 transdiagnostische workshops en
8 stoornisgerichte workshops. Er zijn twee workshoprondes. Elke ronde kun je
aan één workshop deelnemen.

RONDE 1

RONDE 2

De transdiagnostische
workshops

De stoornisgerichte
workshops (DSM-5)

1.1 Waarnemen
Jacques van Eijden en cliënt
Frederik Boven

2.1 Voedings-en eetstoornissen
Cees Boerhout en Aurélie Nieuwenhuijse

1.2 Arousal
Leanne Nieuwenhuis en Sanne
van der Vlugt
1.3 Executieve functies
Suzan Bik en Annette Spijker
1.4 Emotieregulatie
Annette Nolen en Lenette Raaijmakers
1.5 Verlies
Darja Minnaard en Marc Willemsen
1.6	Sociaal functioneren/
sociale interactie
Anne den Heijer en Rob van Alphen
1.7 Regelsystemen
Norbert Nijland en Jaisey Coenen

2.2 Angststoornissen
Brigitte Bos en Karin Hilderink
2.3	Neurologische ontwikkelingsstoornissen
Janna van der Honing en Ilse Stelma
2.4 Persoonlijkheidsstoornissen
Janneke Bexkens, Dione Dijkman en
Geertje Kuipers
2.5	Trauma/Psychotrauma- en
stressgerelateerde stoornissen
Lena Bastian en Saskia SepersVan der Wielen
2.6 Autismespectrumstoornis
Roos Birnie en Celine Schweizer
2.7 Stemmingsstoornissen
Albert Berman en Jelle van Buuren
2.8 Reactieve Hechtingsstoornis
Maartje Jaspers en Kim Rollé
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RONDE 1

De transdiagnostische
workshops
1.1

Waarnemen

De transdiagnostische factor
waarneming: benoemen wat we doen
en verklaren wat werkt
Jacques van Eijden en Frederik Boven
In de Nederlandse literatuur over vaktherapie wordt onder waarneming verstaan:
het gewaarworden en duiden van externe,
interne en mentale prikkels. Dit proces
kan bewust of onbewust verlopen en kan
beïnvloed worden door eigen ervaringen
of verwachtingen van de omgeving. In
vaktherapie worden cliënten gestimuleerd
om het lichaam, zichzelf, zichzelf in relatie
tot de ander, de ander en de wereld gewaar
te worden en zich de betekenis die zij aan
die waarneming geven bewust te worden,
te onderzoeken, te bevragen en eventueel
te herdefiniëren. Concrete therapeutische
thema’s die hieronder vallen zijn bijvoorbeeld het herkennen van spanningen en
conflictsituaties, het leren voelen en bepalen van de eigen grenzen, het herkennen
van lichaamssignalen, het verbeteren van
de lichaamsbeleving en het scheiden van
de interne en externe realiteit.
De workshop is interactief. Wij focussen ons op het probleem van een

beperkte waarneming van context. We
illustreren dit probleem aan de hand
van twee casussen: schizofrenie (geen
of minder common sense) en Autisme
Spectrum Stoornissen (niet pragmatisch).
Werkwijzen worden theoretisch behandeld en ervaringsgericht verduidelijkt.
We zien als de oplossing het beter
contextualiseren van de waarneming. Ons
project heeft vier stappen, beginnend bij
het beschrijven wat vaktherapeuten kunnen doen en uitmondend in het verklaren
waarom dit werkt.
Jacques en Frederik kennen elkaar vanuit
het werk rondom autisme en delen de
interesses in waarneming, Embodied
Cognition en ecologische theorieën.
Over Jacques van Eijden: Het is mijn missie om mensen te leren leven vanuit hun
bron en ze te inspireren om weer in beweging te komen. Dit doe ik vanuit het werken
met lichaamsbewustzijn, aandacht en
beweging. Met als specialisme het werken
met aan autisme, ADHD en spanning verwante klachten. Naast mijn danscarrière
(onder andere 10 jaar verbonden aan de
Hogeschool voor de Kunsten Amsterdam
als docent) ben ik sinds 1989 werkzaam
als vaktherapeut (dans en PMT), Somatic
Movement-therapeut, paramedisch

natuurgeneeskundig therapeut en als
docent Somatic Movement verbonden
aan het Somatic Movement Institute.
Momenteel ben ik naast het werk in mijn
praktijk in de stad Groningen ook projectmanager in de ggz (FPK Assen).
Over Frederik Boven: Ik ben filosoof en
(theoretisch) psycholoog die als buitenpromovendus onderzoekt hoe wetenschappers en professionals denken over
de relatie tussen persoon en omgeving
bij Autisme Spectrum Stoornissen. Dit
onderzoek omvat enerzijds een historische literatuurstudie naar theorieën over
autisme en anderzijds interviews met
hedendaagse professionals. Daarnaast
ben ik bestuurslid van Autisme Digitaal,
een stichting die websites maakt over
autisme.
1.2

Arousal

Affectregulerende Vaktherapie
- Affectregulatie is nog geen
emotieregulatie
Leanne Nieuwenhuis en Sanne van
der Vlugt
Affectregulerende Vaktherapie is bedoeld
voor kinderen en jongeren met gedragsen emotionele problemen die het gevolg
zijn van ontwikkelingsstoornissen of
trauma- en stressorgerelateerde stoornissen. Deze groep valt op door fysieke
gespannenheid, het niet verdragen van
hulp, de korte aandachtsspanne en lage
frustratietolerantie. De kinderen en

jongeren verdragen geen steun, sturing
en begrenzing, laten regiepakkend of
teruggetrokken/aangepast gedrag zien
en kunnen geen woorden geven aan
gevoelens of het hoe-en-waarom van hun
gedrag. Zowel thuis als op school zijn de
problemen ernstig en lopen deze kinderen en jongeren vast in hun ontwikkeling.
In de praktijk blijkt dat deze groep baat
heeft bij Affectregulerende Vaktherapie,
waarin de zelfregulatie wordt gestimuleerd door het methodisch, non-verbaal
en ervaringsgericht inzetten van zowel
het vaktherapeutische middel als de
therapeutische relatie. De theoretische
onderbouwing van de methode komt uit
de vaktherapeutische, mentaliserenbevorderende en affectregulerende behandelwijzen en uit de gehechtheidstheorie.
Het hoofddoel van Affectregulerende
Vaktherapie is dat de zelfregulatie is
toegenomen en dat de gedrags- en emotionele problemen zijn afgenomen.
Affectregulerende Vaktherapie biedt volgens de ontwikkelaars een transdiagnostisch kader en een werkwijze waarmee bij
meerdere problematieken en diagnosen
gewerkt kan worden. Ook vaktherapeuten
werkend met volwassenen herkennen de
methodiek als bruikbaar in hun dagelijkse
praktijk.
De transdiagnostische versie Affectregulerende Vaktherapie wordt
discipline-overstijgend beschreven in
het format van het Handboek van het
Nederlands Jeugdinstituut (NJI). De
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methode Affectregulerende Vaktherapie
voor de doelgroep ‘kinderen met een
problematische gehechtheid’ is in 2016 in
consensus beschreven door een negental
beeldend en muziektherapeuten. De
FVB/CPMO heeft de twee methoden
geaccordeerd en opgenomen in de FVB
databank als module+ beschrijvingen.
Affectregulerende Vaktherapie is een
gefaseerde methode, door alle vaktherapeutische disciplines in te zetten, waarin
de vaktherapeut nauw samenwerkt met
de ouders/verzorgers en leerkracht van
het kind om de transfer te kunnen maken
van de therapiesituatie naar de dagelijkse
praktijk.
In onze workshop geven we in vogelvlucht
een methodepresentatie en gaan we in op
de drie interventietechnieken die in elke
fase worden ingezet. Aan de hand van
filmbeelden lichten we ons verhaal toe.
Over Leanne Nieuwenhuis: Leanne
is senior geregistreerd vaktherapeut
beeldend en als zodanig werkzaam
in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Zij
heeft ervaring met affectregulerende
behandelingen voor kinderen, jongeren en ouder-kind systemen. Als
cognitief gedragstherapeutisch werker
geeft zij oudertrainingen en andere
CGW-modules. Zij heeft ervaring met
traumabehandeling bij volwassenen en
het behandelen van persoonlijkheidsproblematiek bij jong volwassenen. Leanne
is vanaf het eerste uur (2009) betrokken
bij de ontwikkeling en het schrijven van de

methode Affectregulerende Vaktherapie
en sinds 2016 trainer in de methode.
Over Sanne van der Vlugt: Sanne is geregistreerd vaktherapeut beeldend en als
zodanig werkzaam met kinderen en jongeren met LVB en ernstige gedrags- en
emotionele problemen. Zij heeft ervaring
met affectregulerende, systeemgerichte
en traumabehandelingen in de kinder- en
jeugdpsychiatrie, de orthopedagogiek
en het speciaal onderwijs. Sanne werkt
individueel met ouder en kind en ze
geeft ArVT-groepsbehandelingen. Vanaf
2012 is zij betrokken bij de ontwikkeling en beschrijving van de methode
Affectregulerende Vaktherapie en de
coördinatie van het Kennisnetwerk. Sinds
2016 is zij trainer in de methode.
1.3

Executieve functies

Ook jij kan het! Hoe kun je kinderen
leren doelgericht te handelen.
Suzan Bik en Annette Spijker
Je ziet het regelmatig: kinderen die een
(boven)gemiddelde intelligentie bezitten,
maar die toch vastlopen in de uitvoering
van allerlei (praktische) taken zoals aankleden, schooltas inpakken of huiswerk
plannen. Het zijn de kinderen die vaak hun
boek vergeten, bij het aankleden hun trui
binnenstebuiten hebben en tegen tal van
andere praktische problemen aanlopen.
Op school hebben ze (soms) moeite met
concentreren. Je kunt honderd keer iets
tegen ze zeggen; ze lijken het niet op te

pakken. Mogelijk heeft het kind de executieve functies niet voldoende ontwikkeld.
Via PMKT kan deze ontwikkeling bij het
kind gestimuleerd worden. Wil je ervaren
wat je kunt doen en waarom het werkt?
Kom dan naar deze workshop! Hartelijk
welkom!

en kinderen met ernstige of langdurige
ziekte-ervaring.

Over Suzan Bik: Suzan Bik werkt als psychomotorisch kinder- en jeugdtherapeut
in eigen praktijk. Reeds langere tijd is ze
actief betrokken bij de ontwikkeling van
het vak PMKT binnen de NVPMKT/FVB. Ze
is mede-ontwikkelaar en begeleider van
het preventieprogramma ‘Lekker actief
en gezond’ voor kinderen met overgewicht
en hun ouders waarbij gedrag de kapstok
van het programma is. In haar praktijk
geeft zij therapie aan kinderen en jeugdigen met uiteenlopende problematiek. Zij
is gespecialiseerd in de behandeling van
kinderen en jeugdigen met hechtingsproblemen en de begeleiding van hun
omgeving. Dit in nauwe samenwerking
met verschillende scholen, pleegzorg en
jeugdbescherming.

Een informatieve en ervaringsgerichte
workshop voor deelnemers uit alle vaktherapeutische disciplines over de kracht
en de mogelijkheden van spel en over de
werkzame factoren en mechanismes in
speltherapie en de theoretische achtergronden daarvan.

Over Annette Spijker: Na jarenlang als
kleuterleidster in het basisonderwijs te
hebben gewerkt, start Annette Spijker de
opleiding voor psychomotorisch kindertherapeut bij Le Bon Départ in Breda. In
2004 studeert ze af en start een zelfstandige praktijk waar zij kinderen begeleidt.
Annette is gespecialiseerd in het
werken met jonge kinderen. In de praktijk
komen veel kinderen met traumatische
ervaringen, pleeg- en adoptiekinderen

1.4

Emotieregulatie

Aandacht voor wat er speelt
Annette Nolen en Lenette Raaijmakers

Uitgangspunt op dit congres (én
onze ervaring en overtuiging) is dat
vaktherapie/speltherapie werkt! In deze
workshop is er alle aandacht voor de
vraag ‘Hoe dan?’.
Via verschillende werkvormen geven
we je een indruk van de processen die
zich afspelen in de therapie en van de
specifieke werkwijze, houding en interventies van de speltherapeut. Aansluitend
bij de termen uit de Generieke Module
Vaktherapie integreren we theorie en
praktijk. Aan de hand van casussen uit
de praktijk zoomen we in op één van de
transdiagnostische factoren, namelijk
emotieregulatie. We (laten) zien hoe in
spelbeelden de emoties en de onderliggende affecten van een kind tot uiting
kunnen komen. Zo wordt in het spel ook
zichtbaar wat de impact van ingrijpende
ervaringen en stress in de eerste
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levensjaren kan zijn op de ontwikkeling
van een kind. Kortom: aandacht voor wat
er speelt in de binnenwereld van een kind,
aandacht voor de relationele, affectieve en
emotionele ontwikkeling en aandacht voor
de rol die de (spel)therapeut kan spelen.
Over Annette Nolen: Annette Nolen is
senior-geregistreerd speltherapeut en
gecertificeerd Theraplay®-coach. Zij
werkt al 30 jaar met spel en weet dat
spel werkt. Sinds 2000 is zij als speltherapeut werkzaam bij Kenter Jeugdhulp
in Haarlem. Zij werkt daar vooral met
(jonge) kinderen en gezinnen met
complexe problematiek. Voorheen was
zij 15 jaar als speltherapeut werkzaam
bij SEIN (Stichting Epilepsie Instellingen
Nederland) op een residentiële observatie- en behandelafdeling voor kinderen.
Ruim 10 jaar was zij voorzitter van de
commissie Vakontwikkeling van de NVVS.
Over Lenette Raaijmakers: Lenette
Raaijmakers is MATh, speltherapeut
(senior-geregistreerd) en IMH-specialist.
Haar enthousiasme voor speltherapie
ontstond ruim 30 jaar geleden (stage
Mikojel Akademie). Daarop volgde ze de
post-hbo Speltherapie. In de dagelijkse
therapiepraktijk ziet Lenette wat de
kracht van spel is. Om zich te verdiepen
in de vraag ’Hoe werkt dat dan?’ heeft ze
onder andere de Master of Arts Therapies
(Hogeschool Zuyd) en IMH (Leuven)
gevolgd. Ze heeft binnen diverse instellingen gewerkt (onder andere EPI en Fontys
master Pedagogiek). Momenteel werkt ze

als zelfstandig gevestigd speltherapeut
met kinderen en gezinnen.
1.5

Verlies

Verstrikt in verwaarloosd verlies - door
middel van dramatherapie of beeldende
therapie gestagneerde rouw signaleren
en op gang brengen
Darja Minnaard en Marc Willemsen
Klassieke theoretische modellen over
rouw benadrukken het doorlopen van
fases of stadia. Een van de bekendste
onderverdelingen bestaat uit: ontkenning,
woede, onderhandelen, depressie en
aanvaarding. Er zijn nog steeds (vak-)
therapeuten die naar dit model neigen.
Dat is verrassend gezien het gebrek aan
evidentie voor enige waarneembare volgorde van emotionele fases om met verlies
om te gaan en voor het bestaan van een
helder punt waarop rouw eindigt.
Hoe zou een theoretisch model er uit zien
als rouw zou worden beschouwd vanuit
een ontwikkelingsperspectief in plaats
van het te benaderen als een gebrek of
mankement? Verlies opvatten als een
inherent existentiële menselijke ervaring
die in de verschillende levensgebieden in
allerlei vormen voorkomt. Dat omgaan
met rouw een levensopgave is. Een dynamisch proces waarin het niet gaat om ons
te distantiëren van verlies en het overmeesteren van rouw, maar om verlies en
rouw in het leven te integreren. Het duale
procesmodel komt daar grotendeels
mee overeen. Dit door Stroebe en Schut

ontwikkelde model (1999) is inmiddels van
grote invloed op het kijken naar en behandelen van (ingrijpend) verlies en rouw.
In deze workshop worden op actieve
wijze de uitgangspunten van het duale
procesmodel toegelicht. Daarnaast wordt
spelenderwijs duidelijk gemaakt hoe
dramatherapie (gebaseerd op de methode
DvT) en beeldende therapie geïnformeerd
door die uitgangspunten een gestagneerd
rouwproces kunnen signaleren en op gang
kunnen brengen.
Over Darja Minnaard: Darja Minnaard
is geregistreerd beeldend therapeut en
werkzaam in de kinder- en jeugdpsychiatrie bij Ggz Centraal Fornhese. Ze
is oprichtster van de Tuin van de ziel in
Almere, een (beeldende) tuin die gebruikt
werd voor beeldende rouwbegeleiding
bij jongeren. Ze werkt nu met plezier in
Hilversum en is zoekende naar een nieuwe
tuin. Ze vind haar inspiratie in een psychodynamische, integrale en existentiële visie,
waarbij ze haar therapeutschap fundeert
in een innerlijke ontwikkeling, welke ze
vormgeeft met behulp van Hans Korteweg
(auteur en leraar). Ze reist graag met
haar cliënten mee door hun innerlijke
landschap. Rouw en verlies ziet ze als
doorklievende levenservaringen, die als
ze in hun volle donkerte beleefd mogen
worden, ook een opening kunnen zijn naar
licht(heid) en liefde. Ervaring ligt vooral bij
rouwproblemen die gecompliceerd worden door psychiatrie, hechtingsproblemen/
persoonlijkheidsproblemen.

Over Marc Willemsen: Marc
Willemsen is een geregistreerd dramatherapeut, psychodramatherapeut en groepswerker (NVGP) en een graduate in DvT. Hij
is oprichter van praktijk Het Speelvlak.
Daarvoor was hij langere tijd werkzaam
in de kinder- en Jeugd psychiatrie bij
GGz-Centraal Fornhese. Marc is trainingsdirector van de Stichting DvT-Noord
en bestuurslid van de EFD (European
Federation Dramatherapy). Hij is als
supervisor verbonden aan het Landelijk
Steunpunt Verlies (LSV). Bij de opleiding
Vaktherapie van de Hogeschool Utrecht
doceert hij dramatherapie. Met het
Wolkentheater maakte hij voorstellingen
voor vluchtelingenkinderen.
1.6

	Sociaal functioneren/
sociale interactie

Mag ik heel even aandacht?
Aandachttraining door middel van
neurologische muziektherapie
Anne den Heijer en Rob van Alphen
Aandachtvaardigheden zijn lagere cognitieve functies die nodig zijn om dingen te
onthouden en dingen te plannen. Zonder
aandacht kun je niks onthouden. Uit een
studie van Cornet (2015) bleek dat cliënten die slecht scoren op aandachtstaken
uitvallen voor behandeling. De invloed
van aandacht was zelfs groter dan die
van motivatie. Stel je bijvoorbeeld voor
dat je heel graag Frans zou willen leren
maar tijdens de les afgeleid bent en naar
buiten staart. Ondanks je motivatie heb
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je te weinig aandachtsvaardigheden en
daardoor kun je de taal niet leren.
In de workshop wordt ingegaan op
aandachtsproblemen bij psychiatrische
patiënten en het negatieve effect hiervan op
hun behandeling. Daarnaast wordt vanuit
wetenschappelijke onderbouwing uitleg
gegeven over het trainen van aandacht door
middel van neurologische muziektherapie
(MACT) en wordt geoefend met verschillende werkvormen. Ook zullen de resultaten van een RCT-pilotstudie die binnen
Inforsa is gedaan, gepresenteerd worden.
Over Anne den Heijer: Anne den Heijer
is muziektherapeute NMT. Anne heeft
recent haar bachelor Muziektherapie
behaald aan het ArtEZ Conservatorium.
Tijdens de laatste jaren van haar studie
liep zij stage bij Inforsa en was zij hier
tevens werkzaam. Na de training tot
Neurologisch Muziektherapeut heeft zij
voor haar afstuderen een muziektherapeutische werkvormenbundel geschreven
gericht op het trainen van aandacht. Deze
werkvormen vormden de basis binnen de
pilotstudie bij Inforsa.
Over Rob van Alphen: Rob van Alphen is
muziektherapeut NMT, orthopedagoog
en supervisor. Rob werkt sinds 2005 in
het forensische werkveld. Het eerste
deel van zijn carrière werkte hij met
jongeren in de justitiële jeugdzorg en
jeugdzorg plus en vanaf 2011 werkt hij met
cliënten in de gesloten (forensische)
psychiatrie. Rob is zo’n 8 jaar supervisor en

begeleidt vaktherapeuten die zich willen
registreren. Verbinden en eigen verantwoording zijn belangrijke waarden in het
werk dat hij doet.
1.7

	Regelsystemen

Norbert Nijland en Jaisey Coenen
In de transdiagnostische factor Regelsystemen gaat het bij vaktherapeutische
interventies met name om het herstellen
van het evenwicht tussen actie en ontspanning en het herstellen van de dagstructuur.
Binnen deze workshop zullen Jaisey
en Norbert zich gaan toespitsen op het
herstellen van balans in energie. Zij zullen
dit vanuit hun expertise (NAH, forensische
psychiatrie en eerstelijnszorg) toelichten en
laten ervaren. Het ervaren van lichamelijke
sensaties en van daaruit je handelen bepalen zal de basis zijn van de workshop.
Over Norbert Nijland: Norbert Nijland
is senior geregistreerd psychomotorisch
therapeut. Hij werkt sinds 2002 in de
forensische psychiatrie (ambulant en
klinisch) bij GGZ Friesland. Hij heeft sinds
2015 een eigen praktijk als vrijgevestigd
psychomotorisch therapeut.
Over Jaisey Coenen: Jaisey Coenen is
kandidaat geregistreerd psychomotorische therapeut. Ze is werkzaam in een
fysiotherapiepraktijk gespecialiseerd in
complexe hulpvragen. Haar affiniteit ligt
bij de behandeling van mensen met nietaangeboren hersenletsel.
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De stoornisgerichte
workshops
2.1

	Voedings- en
eetstoornissen

Emotie- en agressieregulatie bij
eetstoornissen
Cees Boerhout en Aurélie Nieuwenhuijse
In deze workshop gaat het om de verbinding tussen praktijk en onderzoek:
welke PMT-arrangementen helpen bij het
bewust worden en reguleren van emoties
voor mensen met een eetstoornis en wat
zijn de veronderstelde werkingsmechanismes? Welke kansen liggen er bij deze
doelgroep voor PMT bij het helpen reguleren van woede en agressie, waar internationaal aandacht voor wordt gevraagd?
Onderzoek en praktijk gaan hand in hand
om erachter te komen of het werkt wat
we aanbieden. Het is in het belang van de
patiënt, van het vak en inspirerend voor
jezelf om bij onderzoek betrokken te zijn!
In deze workshop komen de uitkomsten
voorbij van promotieonderzoek naar de
effectiviteit van een module agressieregulatie bij eetstoornissen en natuurlijk
gaan we ook ‘leren en ervaren door doen’:
de kern van ons vak!

Over Cees Boerhout: Cees Boerhout
is Hoofd Psychomotorische therapie,
Beeldende therapie en Arbeidstherapie/
Trajectbegeleiding van het Universitair
Centrum Psychiatrie, UMC Groningen.
Hij is geregistreerd senior psychomotorisch therapeut en supervisor. Lid
werkveldgroep eetstoornissen van de
NVPMT, tevens SIG PMT van de NAE. Hij
is 6 november 2017 gepromoveerd op
het onderwerp ‘Psychomotor therapy
and aggression regulation in eating
disorders: evidence-based treatment and
performance-based measurement’.
Over Aurélie Nieuwenhuijse: Aurélie
Nieuwenhuijse is geregistreerd senior
psychomotorisch therapeut en onderzoeker (promovenda) bij Emergis centrum
voor geestelijke gezondheidszorg in Goes.
Specialisme eetstoornissen. Lid werkveldgroep eetstoornissen van de NVPMT,
tevens SIG PMT van de NAE. Expertise:
beweeggedrag bij eetstoornissen.
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2.2

Angststoornissen

Met angst en beven… De behandeling
van angst binnen vaktherapie
Brigitte Boss en Karin Hilderink
Het uitvoeren van exposure binnen
verschillende contexten is op dit moment
een belangrijk inzicht waarlangs een
angstbehandeling vorm krijgt. Voor vaktherapie betekent dit dat het medium een
van de contexten is waarbinnen angstige
verwachtingen getoetst kunnen worden.
In deze workshop wordt uitleg gegeven
over wat angst is en wat exposure
inhoudt. De inzichten over wat werkt in
een exposurebehandeling zijn in de loop
der jaren onder invloed van onderzoek
sterk veranderd. Hoe en waarom exposurebehandeling werkt kan nog steeds
niet eenduidig beantwoord worden. Wat
weten we eigenlijk over wat werkt binnen
beeldende therapie en dramatherapie?
Op basis van literatuuronderzoek,
wetenschappelijk onderzoek en ervaring
is op Overwaal gekozen voor stoornisspecifieke groepen. Eén groep voor
OCD en intrusies bij beeldende therapie,
één groep voor paniekstoornissen bij
psychomotorische therapie en één groep
voor sociale angst bij dramatherapie
als combinatiebehandeling met het
cognitievegedragstherapie-protocol. In
deze workshop wordt ingegaan op twee
stoornisspecifieke modules:
• de OCD-groep van beeldende
therapie;
• de sociale angstgroep van
dramatherapie.

Door middel van theorie en praktijk
proberen we de gekozen werkwijze te
verduidelijken en voelbaar te maken. Er is
een gemeenschappelijk deel waarin uitleg
wordt gegeven over theorie en werkzame
transdiagnostische factoren als arousal,
emotieregulatie en waarnemen bij beeldende therapie en arousal, emotieregulatie
en sociale interactie bij dramatherapie. Na
45 minuten gaan we uit elkaar en zullen er
drama-oefeningen over sociale angst en
een beeldend gedeelte over smet en intrusies worden gegeven door Karin en Brigitte.
Over Brigitte Boss: Brigitte Boss is al meer
dan 30 jaar werkzaam als beeldend therapeut op Overwaal. Ze heeft voor diverse
programma’s gewerkt waaronder het
behandelen van PTSS met beeldende therapie. Het ontwikkelen van de OCD-groep
en de intrusiegroep en het begeleiden van
stagiaires naast de individuele behandelingen maken deel uit van haar takenpakket. In de laatste jaren heeft Brigitte zich
gespecialiseerd in schematherapie met
cluster C binnen de kliniek en deeltijd.
Over Karin Hilderink: Karin Hilderink is
dramatherapeut, schematherapeut en
supervisor. Ze heeft gewerkt in de kinder- en jeugdpsychiatrie en is nu al meer
dan 15 jaar verbonden aan Overwaal. In
haar eigen praktijk geeft ze individuele
behandelingen, leertherapie en supervisies. Karin heeft verschillende projecten
gedaan binnen Pro Persona en heeft
diverse bestuursfuncties vervuld binnen
de FVB en NVDT. Het ontwikkelen van de

Dramatherapeutische Zelfbeeldmodule
en het onderzoek naar de effectiviteit
is beschreven in twee artikelen in het
Tijfschrift voor vaktherapie. Voor meer
informatie kun je terecht op
www.karinhilderink.nl.
2.3

	Neurologische
ontwikkelingsstoornissen

Spelen met spel
Janna van der Honing en Ilse Stelma
Tijdens deze workshop ervaar je wat de
kracht is van kindgestuurd spelen voor de
ontwikkeling en behandeling van kinderen. Kortom: hoe het komt dat spel werkt.
Door deze manier van spelen kom je
dichter bij de speltaal en de belevingswereld van kinderen. Dit kan onder andere
van belang zijn bij het zicht krijgen op
en behandelen van of leren omgaan met
neurologische ontwikkelingsstoornissen.
Over Janna van der Honing: Janna is
geregistreerd speltherapeut en pedagoog. Janna biedt in haar eigen praktijk
(www.zelluf.nu) speltherapie aan kinderen. Daarnaast verzorgt zij workshops
voor ouders en professionals waarmee
zij de kracht van kindgestuurd spel laat
horen, zien en ervaren. Tevens biedt
Janna pop-up speelplekken in wijken
en op evenementen waarmee zij ouders
en kinderen laat zien hoe leuk het is om
kindgestuurd te kunnen spelen met ‘loose
parts’ (onder andere restmaterialen).

Over Ilse Stelma: Ilse Stelma is eigenaar
van Elon. Ze biedt vanuit haar praktijk
speltherapie aan. Haar bijzondere
interesse ligt bij hechting en ouderkindrelaties. Vandaaruit werkt ze samen
met stichting Hechting. Theraplay zet zij
regelmatig in bij speltherapie. Daarnaast
biedt Elon (weerbaarheids)trainingen aan.
2.4

	Persoonlijkheids
stoornissen

Wat heb ik hieraan…?
Dans-bewegingstherapie bij
persoonlijkheidsstoornissen
Janneke Bexkens, Dione Dijkman en
Geertje Kuipers
Wat heb ik hieraan…? Dat is wat cliënten
met persoonlijkheidsstoornissen in het
begin vaak vragen bij dans-bewegingstherapie. We gaan dit samen onderzoekend
ervaren vanuit een practice-based
danstherapeutisch model. Wanneer we
ons gewaarworden van de beleving in het
hier-en-nu en daaraan betekenis geven,
ervaren we wat cliënten eraan (kunnen)
hebben en waarom dit (dus?) werkt. Dit
wordt verder uitgewerkt in SMART-doelen
voor cliënten door koppelingen te leggen
met bijvoorbeeld transdiagnostische factoren in vaktherapie of psychotherapeutische benaderingen als Schematherapie,
Mentalization Based Treatment (MBT) of
Affectfobietherapie (AFT).
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Over Janneke Bexkens: Janneke is
dans- en bewegingstherapeut. Werkzaam
in haar eigen praktijk en tevens binnen
Idris, stichting voor jeugd en volwassenen
met een licht verstandelijke beperking en
gedragsproblematiek.
Over Dione Dijkman: Dione is senior
geregistreerd vaktherapeut en opgeleid
als master Dans-en bewegingstherapeut aan Codarts in Rotterdam. Ze is
werkzaam bij de Militaire Geestelijke
Gezondheidszorg in diverse zorgprogramma’s. Gespecialiseerd in lichaamsgericht werken bij complexe trauma- en
hechtingsproblematiek en werkzaam
binnen het multidisciplinaire kader van
de groepsdynamische deeltijd affectfobie.
Over Geertje Kuipers: Geertje is senior
geregistreerd master Vaktherapeut Dans
bij Antes (voorheen Delta Psychiatrisch
Ziekenhuis) op de deeltijdafdelingen
voor persoonlijkheidsstoornissen in
Spijkenisse en Hellevoetsluis. Ze geeft
dans-bewegingstherapie aan groepen en
individuele cliënten binnen een multidisciplinair kader van schematherapie en
cognitieve gedragstherapie.

2.5

Trauma

Van overleven naar beleven, weer
thuiskomen in je lijf
Lena Bastian en Saskia Sepers-Van der
Wielen
Traumabehandeling vanuit de PMKT. Een
bottum-up benadering die alle zintuigen
aanspreekt. Een getraumatiseerd kind
zit in de overleefstand. Hoe kun je dit
kind weer op een speelse manier naar de
beleefstand bewegen? Ervaar en beleef
dit met ons mee!
Over Lena Bastian: Lena Bastian is geregistreerd vaktherapeut Psychomotorische
Kindertherapie, student master PMT
aan de Hogeschool Windesheim en 1e
graad dansdocent. Zij werkt als vrijgevestigde therapeut in haar eigen praktijk,
Kinderpraktijk LENA in Den Haag, en
binnen het (speciaal) basisonderwijs. Ze
heeft ervaring met de behandeling van
kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen, sociale problemen, autisme,
ADHD, HSP, hechtingsproblemen en
trauma. Daarnaast is ze sinds april 2017
verbonden aan Intermetzo, Polikliniek Ha
aglanden (Top Referent Trauma Centrum)
waar ze binnen een multidisciplinair team
werkt met kinderen en jongeren met
complex trauma. Tevens is ze bestuurslid
van de NVPMKT.

Over Saskia Sepers- Van der Wielen:
Saskia Sepers-van der Wielen is psychomotorisch kindertherapeut, werkzaam bij
’s Heerenloo, expertisecentrum Advisium
Midden Nederland met als doelgroep
LVB met complexe problematiek, onder
andere hechtingsproblematiek en trauma.
Actief voor de NVPMKT binnen de werkgroep Kennisinnovatie.
2.6

	Autismespectrum
Stoornis (ASS)

Met handen en ogen: hoe krijgt
waarnemen in beeldende therapie
betekenis?
Roos Birnie en Celine Schweizer
Binnen de beeldende therapie is de
waarneming van het materiaal één van de
belangrijkste factoren. Door vooral het
zien, voelen en doen ontstaat er een interactie tussen materiaal en maker. In onze
gemeenschappelijke praktijkervaring
met kinderen en jongeren en ook in onze
onderzoeken hebben we gemerkt dat het
waarnemen van materialen kan bevorderen dat het kind, de jongere, zichzelf
meer gaat waarnemen, meer zelfgevoel
ontwikkelt. Ook helpt het waarnemen van
materiaal, beelden en eigen expressie
om woorden en betekenis te leren geven
aan ervaringen. Doordat de cliënt zichzelf
meer ervaart, bewust wordt en woorden
vindt, krijgt hij of zij nieuwe mogelijkheden om zichzelf uit te drukken en sociaal
vaardiger te worden. Daarnaast kan

het beeldend werken eraan bijdragen
emoties beter te reguleren en flexibeler te
worden. Bij kinderen en jongeren met een
Autismespectrum Stoornis (ASS) verloopt de prikkelverwerking vaak anders.
Ze zijn vaak overgevoelig, ondergevoelig
of hebben een vertraagde prikkelverwerking. Ook kunnen ze heel vasthoudend
zijn aan bepaalde gewoontes. Dit vraagt
van de therapeut een zorgvuldig waarnemen van de cliënt voor de noodzakelijke
afstemming.
In deze workshop willen we graag een
aantal beeldende activiteiten aanbieden
waarbij waarneming centraal staat, bijvoorbeeld met klei: tactiel en direct. Het
lijkt ons interessant om deze ervaringen
in te zetten om een aantal onderwerpen
verder uit te diepen in onderlinge uitwisseling zoals:
• Hoe stem je als therapeut af op een cliënt met prikkelverwerkingsproblemen
om de zelfwaarneming te bevorderen?
Wat vraagt een cliënt met een andere
manier van prikkelverwerking van de
waarnemingsvaardigheden van de
therapeut? En verschilt dat met andere
doelgroepen?
• Als vaktherapeut zet je jouw eigen
waarneming en interventies in om de
waarneming van de cliënt met ASS te
bevorderen. Wat zijn hierbij de overeenkomsten en verschillen met andere
doelgroepen en andere vaktherapieën?
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We willen dit praktijkdeel verbinden met
onze onderzoeken waarin de factor waarnemen aan de orde komt.
Over Roos Birnie: Roos heeft bij het
Dr. Leo Kannerhuis onderzoek gedaan
naar cliëntenfeedback van kinderen met
autisme: wat hebben zij waargenomen
en welke betekenis geven zij dat? Zij is
beeldend therapeut en heeft jarenlang
ervaring opgedaan in de kinder- en
jeugdpsychiatrie en in zorginstellingen
voor complexe jeugdzorg. Momenteel
werk zij vanuit haar eigen praktijk en bij
Ambiq, orthopedagogisch behandelcentrum voor LVB en bijkomende trauma- en
hechtingsproblematiek.
Over Celine Schweizer: Celine is bezig
bij NHL Stenden Hogeschool en de Rijks
Universiteit Groningen met een promotieonderzoek naar het bevorderen van
zelfbeeld (hiervan is zelfwaarneming een
onderdeel), emotieregulatie, flexibiliteit
en sociaal gedrag bij kinderen met ASS.
Zij is beeldend therapeut (MA). Zij heeft 17
jaar vooral in de kinder- en jeugdpsychiatrie gewerkt. Sinds 25 jaar werkt zij als
docent bij de opleiding vaktherapie van
NHL Stenden Hogeschool en doet zij sinds
2012 een promotieonderzoek bij de Rijks
Universiteit Groningen naar werkzame
elementen van beeldende therapie bij
kinderen met autisme. Zij heeft verschillende (internationale) publicaties op haar
naam staan, is betrokken bij verschillende
internationale netwerken zoals Ecarte

(www.Ecarte.info) en EFAT (European
Federation of Art Therapists).
2.7

	Stemmingsstoornissen

(Ont)regelsystemen
Albert Berman en Jelle van Buuren
Albert Berman en Jelle van Buuren zijn
beide muziektherapeut. Ze zullen de deelnemers aan deze workshop laten ervaren
welke factoren in de toepassingen van
muziek in therapie een ontregelend effect
hebben, welke een regelend effect en
wat de toepassing van receptieve muziek
teweeg kan brengen bij mensen met een
depressie. Het antwoord op de centrale
vraag ‘hoe komt het dat dit werkt?’ van dit
congres zal in hun workshop beleefbaar
worden gemaakt in de muzikale actie
van de deelnemers en bespreekbaar
op momenten van verbale reflectie.
Beide elementen, actie en reflectie,
waarvan doorlopend wetenschappelijk
onderzoek essentieel deel uitmaakt, zien
zij als wezenlijk voor de kwaliteit van
muziektherapie.
Over Albert Berman: Albert Berman
(1961), autodidact op slaggitaar sinds 1976,
is geregistreerd muziektherapeut en
sinds 1991 werkzaam bij GGz Centraal in
Amersfoort. Hij is tevens voorzitter van de
NVvMT, lid van het FVB-bestuur en vertegenwoordiger van Nederland in de EMTC
(European Music Therapy Confederation).

Albert werkt in de acute psychiatrie met
stemmings- en angststoornissen en
persoonlijkheidsproblematiek, zowel in
groepen als met individuen. Hij is gespecialiseerd in de (im)provocatieve muziektherapie. Dit kan gezien worden als een
mengelmoes van speelse, warmbloedige
en verbazingwekkende interventies
waarin hij zichzelf niet ontziet. Hij schreef
er 10 jaar lang een column over in het
Tijdschrift voor Vaktherapie en worstelt
nu met het schrijven van het boek waar
‘alles’ in staat (werktitel: ‘Mooi Mislukt’).
Over Jelle van Buuren: Jelle van Buuren
(1946), autodidact op basgitaar sinds
1968, was van 1977 tot 2001 lid van de
Beroepsvereniging van Improviserende
Musici (BIM). Hij schrijft Nederlandse
teksten in het genre popmuziek en
componeert. Als muziektherapeut was
hij actief in de ggz van 1980 tot juni
2011. Lid van de beroepsvereniging die
nu NVvMT heet was hij vanaf hetzelfde
beginjaar en geregistreerd lid vanaf de
oprichting van het register tot en met
2014. Zijn voornaamste werkveld was dat
van de persoonlijkheidsstoornissen en
de schizofrenie. Het gebruik van de stem
nam in zijn methodiek, met het middel
improvisatie als hoofdbestanddeel, een
even belangrijke plaats in als dat van
instrumenten en de receptieve toepassing
van muziek. Dat is in de workshop op dit
congres terug te zien.

2.8

	De reactieve
hechtingsstoornis

Behandeling van hechtingsproblematiek
in beeld en beweging
Maartje Jaspers en Kim Rollé
De behandeling van hechtinggerelateerde
problematiek is gericht op het ervaren
van eigen wensen en krachten en herstel
van het kunnen aangaan van hechtingsrelaties. Omdat hechting essentieel is
voor de vorming van je persoonlijkheid en
omdat de basis hiervan gelegd wordt in
de eerste 5 levensjaren, is het doorlopen
van de bouwstenen van Truus Bakker een
belangrijk element. Wanneer deze bouwstenen of omstandigheden van ouders en
hun kinderen niet zo vanzelfsprekend zijn,
loopt het kind de kans op problemen in de
hechting en hechtingsrelaties in de toekomst. Omdat dit gebeurt op jonge leeftijd
waarin de taal in ontwikkeling is, slaat
het lijf vaak gevoelens en herinneringen
op. Vaktherapie is een mooie manier
om (weer) in contact te komen met deze
gevoelens en herinneringen en om op een
ervaringsgerichte en multidisciplinaire
manier nieuwe patronen in (oud) gedrag
aan te leren.
Met deze workshop laten we zien dat
transdiagnostische factoren passend
bij hechtingsproblematiek goed te
behandelen zijn middels een integratie
van dans- en beeldende therapie. Op
een veilige, soms speelse manier wordt
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gewerkt aan thema’s zoals verlies, sociale
interactie, affect- en emotieregulatie en
arousal. Hoewel wij werken met kinderen
en jongeren kan deze behandeling ook
toegepast worden bij volwassenen met
soortgelijke problematiek.
Over Maartje Jaspers: MDaT en kandidaat
geregistreerd vaktherapeut, is zich aan
het specialiseren in de behandeling
van psychotrauma, hechtingstrauma
en systemisch werken. Tussen 2006 en
2016 werkte zij in de forensische setting
voor volwassenen. Als onderdeel van
een multidisciplinair team werkte zij in
groepen aan de individuele behandelindicaties. Sinds 2016 werkt zij bij Juzt
jeugdzorg, waar zij individuele en ouderen-kindsessies verzorgd. Zij combineert
dans en beweging met het maken van
tekenverslagen en ‘body mapping’ om
zo van beweging tot taal te komen. Zij
heeft haar MDaT in 2017 behaald aan de
Hogeschool van de Kunsten Codarts te
Rotterdam waarvoor zij onderzoek deed
bij Centrum ‘45, onderdeel van de Trauma
Expertise Groep Arq, naar het effect van
danstherapie op de ouder-kindinteractie
waarbij deze verstoord is door de PTSSklachten van de ouder. Hierbij zijn onder
andere LMA (Laban Movement Analysis)
en de ‘Developmental movements’ van
Bartenieff ingezet. Zij is daarnaast al
ruim 20 jaar werkzaam als dansdocent,
danscoach, choreograaf en theatermaker
voor allerlei leeftijds- en bevolkingsgroepen. Zij is onder andere gecertificeerd

Nia (Neuromuscular intergrated activity)
docent en maakt vanuit de thema’s die
leven bij deelnemers voorstellingen en
choreografieën. Zij heeft binnen verschillende wijkgerichte projecten haar bijdrage
geleverd en heeft zich gericht op het
maken van voorstellingen met een sociaal
maatschappelijk of psycho-educatief
onderwerp en doel.
Over Kim Rollé: Kim Rollé is geregistreerd vaktherapeut beeldend en EBL
practitioner. Sinds 2008 werkzaam
binnen de jeugd ggz, volwassenen ggz
en jeugdhulpverlening en op dit moment
werkzaam bij Juzt Jeugdzorg. Hierin
heeft zij ervaring in de behandeling van
kinderen en jongeren met hechtings- en
traumagerelateerde problematiek en hun
systeem. In 2015 heeft Kim de cursus
‘Interactiemethodiek voor Relationele
Ontwikkeling’ gevolgd aan de Radboud
Universiteit van Nijmegen, welke ze in
2016 afgerond heeft. Deze cursus is
gebaseerd op de EBL (Emerging Body
Language) methodiek die ze nu meeneemt
in de vaktherapeutische behandeling met
kinderen, jongeren en hun systeem.

Praktische informatie
 Locatie
Kenniscampus Ede
Dulon College
Reehorstweg 80, 6717 LG Ede
 Kosten deelname
Leden
Studentleden
Niet-leden
Niet-leden student

 Accreditatie
Het Register Vaktherapie heeft deze dag
geaccrediteerd met 5 punten.
Een bewijs van deelname zul je na
afloop van het programma ontvangen.

€ 130,€ 25,€ 225,€ 45,-

Meer informatie
Heb je nog vragen, dan kun je ons bellen
op (030) 28 00 432 of mailen via
info@vaktherapie.nl.


Bedragen zijn inclusief lunch en borrel.
Ben je niet-lid student, neem dan eerst
even contact met ons op via
info@vaktherapie.nl.

Over de FVB
We zijn een netwerk van vaktherapeutische beroepsverenigingen. FVB staat voor
Federatie Vaktherapeutische Beroepen.
Er zijn zeven verenigingen bij ons aangesloten: de Nederlandse Verenigingen
voor/van
• Beeldende Therapie
• Danstherapie
• Dramatherapie
• Muziektherapie
• Psychomotorische Therapie en
• Psychomotorische Kindertherapie
• Speltherapeuten

Als FVB maken we ons sterk voor een
goede positionering van het vak en de
vaktherapeutische professionals op
landelijk en regionaal/lokaal niveau.
Nog geen lid van jouw beroepsvereniging?
Kijk dan op fvb.vaktherapie.nl/lid-worden
voor meer informatie.
Meer weten over de FVB?
Ga dan naar fvb.vaktherapie.nl.

NIEUW

OPEN AVOND

MASTER SPELTHERAPIE

DO 15 NOV 2018 | 18.30 - 21.00 UUR
Jij werkt met kinderen die sociaal-emotionele, gedrags- en/of ontwikkelingsproblemen hebben. En je merkt dat je hen nog verder wilt helpen in hun
ontwikkeling dan je al doet. Dán is de master Speltherapie aan de CHE
wat voor jou!
Professionals
/ Deeltijd bachelors

/ Masters

/ Cursussen

/ Associate degrees

/ Post-hbo’s

/ Trainingen

/ Maatwerk

CHE.nl/speltherapie

Kom naar de HAN-stand op het FVB-congres 3 november

Breng jij vaktherapie
op masterniveau?
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Start met de Master Vaktherapie! *
Zodat jij je verder kan professionaliseren in
drama-, beeldende, muziek-, dans-, spel of
psychomotorische therapie. Je leert waarom
jouw interventies werken, onderbouwt ze met
onderzoek en leert je vak innoveren.
•
•
•
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•
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Start september 2019
Deeltijd, 2 jaar
Bachelordiploma vereist
Doorstroom vanuit bachelor mogelijk
NVAO-geaccrediteerd
Master of Arts

* voorheen Master of Arts Therapies

Deeltijdstudies
Toekomstproof

Open Avond Masters HAN
21 november, Nijmegen. Meld je aan!
Of vraag een adviesgesprek aan.
T (024) 353 15 06
E masters@han.nl
han.nl/master-vaktherapie

‘Ik had wel ideeën vanuit de
literatuur over de werking van
dramatherapie, maar juist omdat je in
de masteropleiding het zo methodisch
en systematisch uitzoekt biedt dat
meerwaarde. Daardoor til je je vak voor
jezelf als professional en het beroep op
een ander niveau.’
Rik Koot, dramatherapeut, Master of Arts Therapies

Verbeeldingstoolkit 3.0
Voor het mobiliseren van geestkracht bij kanker,
chronische ziekte en crisis
Hoogwaardig, laagdrempelig ‘gereedschap’
voor het inschakelen van de verbeelding,
uitgebreid Cursusboek, audio verbeeldingsoefeningen, symboolkaarten met een
grote verscheidenheid aan thematiek en
nog veel meer.
Er is ook een Engelstalige editie:
Imagery Toolbox 3.0
Prijs: € 47,50,
Bestellen: www.verbeeldingstoolkit.nl
Training Coachen met de Verbeeldingstoolkit 3.0
Accreditatie FVB
Info: www.verbeeldingstoolkit.nl

de week van de vaktherapie

maandag 12 t/m zondag 18 november 2018
jij doet toch ook mee?
Meld je activiteit aan op
www.weekvandevaktherapie.nl

Met dank aan de Congrescommissie:
Elske Bakker (NVDT)
Jelle van Buuren (NVvMT)
Whitney Cleine (NVPMT)
Karina Heemskerk (NVDAT)
Yvonne Heyer (FVB-bureau)
Martin Hoogvliet (bestuurslid Kennisinnovatie FVB en voorzitter Congrescommissie)
Susanne van der Lugt (FVB-bureau)
Annemarie Moerkerken (NVVS)
Marion van Ogtrop (NVBT)
Liesbeth Verhoef (NVPMKT)

Colofon
FVB
Fivelingo 253
3524 BN UTRECHT
T: (030) 28 00 432
E: info@vaktherapie.nl
Opmaak: Ontwerpburo Suggestie & illusie

fvb.vaktherapie.nl

