
Locati e Beurs van Berlage (Amsterdam)

Accreditati e wordt aangevraagd bij de FGzPt, de NVvP, NVRG, de VPeP, 
en het Kwaliteitsregister Psychotherapie (NVP).

Tarieven voor 1-9 na 1-9
NVP- lid  € 260 € 290

NVP-aspirant- lid € 130 € 160

Niet-lid € 330 € 360

In opleiding, geen NVP-lid € 180 € 210

Korti ngen 

 •  Als u voor 1 september aanmeldt, krijgt u vroegboekkorti ng;
 •  NVP-leden betalen een speciaal lidmaatschapstarief; 

Wilt u ook NVP-lid worden? Als u nu aanmeldt betaalt u het aantrekkelijke halfj aar 
tarief en bespaart u meteen 70 euro op uw congresprijs!

 •  Komt u naar de masterclass en de Dag van de Psychotherapie? Dan krijgt u op 
beiden 25 euro extra korti ng!

 •  Een beperkt aantal RINO-opleidelingen komt in aanmerking voor betaling door de 
RINO. Informeer bij uw vesti ging en kies op het inschrijff ormulier ‘RINO’.

Inschrijven en meer informati e: www.psychotherapie.nl

 #dvdpsychotherapie

Congrescommissie:
Pim van Dun, Rémon Geuze, Theo Ingenhoven, Jossien Kok,
Hansa van Ramshorst, Maie el Boushy, Giorgio Mauro

Masterclass met Karl Heinz Brisch  

Voorafgaand aan de Dag van de Psychotherapie organiseren

de RINO Groep en de NVP een masterclass met Karl Heinz Brisch:  

Att achment in the interplay
between pati ent and therapist

Donderdag 12 december 2019 van 12.30 – 17.00 uur in Amsterdam
Meer informati e: www.rinogroep.nl/KarlHeinzBrisch
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De eerste 5 minuten
Hoe manifesteren de eerste 5 levensjaren zich in de 
eerste 5 minuten van psychotherapie?

Veel aff ecti eve ervaringen en leerprocessen uit vroege 
ontwikkelingsfasen manifesteren zich ti jdens psycho-
therapie. Al in de eerste minuten van een sessie ont-
vouwen deze patronen zich in het hier en nu, of we 
dat nou leuk vinden of niet. 

We zien sporen uit een ver verleden terug in de dynamiek 
van het heden. Soms heel openlijk, soms heel bedekt: 
bij de deur, in de gang, naast de kapstok, op de sofa, 
in de stoel, aan tafel, in de groep. Wat doet de cliënt? 
En wat laat de partner? Hoe reageert het systeem? 
Waarmee gaat de groep aan de haal? De toon wordt 
gezet, de messen worden geslepen en de lakens 
worden uitgedeeld. 

Dat vraagt om een professionele reacti e: wat wordt de 
insteek voor vandaag? De eerste klap is een daalder 
waard. Want een goed verstaander heeft  maar een half 
woord nodig. Maar hoe neem je als psychotherapeut de 
regie? Op basis van intuïti e? Op grond van het behandel-
model? Of middels specifi eke psychotherapeuti sche 
interventi es? 

Met professor Karl Heinz Brisch, kinder- en jeugd-
psychotherapeut, en professor Patrick Luyten zullen 
we inzoomen op die veelzeggende eerste vijf minuten. 

In de middag kiest u uit maar liefst 10 verschillende 
parallelsessies die het thema vanuit de verschillende 
invalshoeken en referenti ekaders belichten. Schrijver en 
presentator Stephan Sanders sluit de dag af met zijn 
verhaal.  

Programma

09.00  Ontvangst en koffi  e
09.30  Opening dagvoorzitt er Pim van Dun
09.40  Welkom Kirsten Hauber, voorzitt er NVP
09.55    Early att achment experiences and how they 

present during the fi rst moments of the 
pati ent-psychotherapist relati onship  
- Karl Heinz Brisch 

10.45  Pauze
11.15    De eerste levensjaren en het eerste contact: 

een nieuwe visie - Patrick Luyten
12.05  Uitreiking Wim Trijsburgprijs
12.25  Lunch
13.30  Ronde 1 parallelsessies
14.45  Pauze
15.15  Ronde 2 parallelsessies
16.30  Over de geboorte als Anekdote - Stephan Sanders 
17.00  Borrel


