Opleidingsinstituut voor de behandeling van Problematische Gehechtheid

Cursus behandeling van Problematische Gehechtheid
Differentiatietherapie
Ontwikkeld door dr. Anniek Thoomes-Vreugdenhil
Start op 5 oktober 2018
Differentiatietherapie is een therapievorm voor kinderen en wordt uitgevoerd in de speelkamer. De doelgroep
betreft kinderen met een gehechtheidsprobleem. Uitgangspunt is dat differentiatie normaal volgt op hechting
maar dat kinderen met een gehechtheidsprobleem dat niet ervaren hebben. Daarom begint deze therapie met
een differentiatieproces, een systematisch opgezet proces met de veronderstelling dat daardoor de
hechtingsmogelijkheden ontwikkeld worden.
De cursus omvat twee theoretische dagen waarin theorie en oefenen van vaardigheden afgewisseld worden. De
eerste dag is het thema het proces, de tweede dag differentiatietherapie. Daarna kan in de eigen werksetting met
deze therapievorm begonnen worden. Na twee à drie maanden komt de groep terug voor groepssupervisie en
vaardigheidstraining een halve dag. Er zijn in totaal 6 groepssupervisie bijeenkomsten steeds na 2 à 3 maanden.
Na deze cursus (niveau 1) kan de cursus Fasetherapie (niveau 2) gevolgd worden. Als voorbereiding voor niveau 2
worden twee artikelen gelezen en een opdracht gemaakt. Dit naast het lezen van het boek uit 2016. Voor niveau
1 lezen van het boek uit 2016 plus delen van de boeken uit 1999 en 2006.
Opleiders:

Dr. Anniek Thoomes-Vreugdenhil
Klinisch psycholoog/psychotherapeut
Drs. Krista Schaeffer-van Leeuwen.
Klinisch psycholoog/psychotherapeut

Doelgroep:
Doelstelling:

Speltherapeuten en orthopedagogen/(basis)psychologen.
Kunnen toepassen van de methode in de eigen werksetting

Cursuskosten:

1250,00 euro (inclusief, koffie, thee en lunch)

Data:

2 theoriedagen en vaardigheidstraining op 05/10/2018 en op 02/11/2018
van 9.30 uur tot 17 uur met een uur lunchtijd

Groepssupervisie en
vaardigheidstraining:
Groepsgrootte:
Accreditatie:
Plaats:

18/01/2019; 15/03/2019; 24/05/2019; 06/09/2019; 15/11/2019; 31/01/2020
van 13.30 tot 17.00 uur
12 tot 15 cursisten
Register voor Vaktherapeuten (48 punten),NVO/NIP (wordt aangevraagd)
Utrecht, Vergadercentrum in Utrecht of bij instelling Melody PsyCare GGZ in
Arnhem
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Inlichtingen:
Aanmelding:

zie website http://www.hechtingsproblemen.nl
anniekthoomes@gmail.com

