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Programma
9.00  Ontvangst en registrati e 
9.30  Opening Kirsten Hauber, voorzitt er NVP
10.00   Carla Sharp This is me. The role of narrati ve identi ty and mentalizing in 

understanding and treati ng personality disorder
11.00  Pauze  
11.30 Floortje Scheepers Luisteren naar het verhaal  
12.30  Lunch 
13.30 Sabine Vermeire Samen ontrafelen van probleemverhalen en weven van veerkracht   
14.15 Silvia Pol Een sterk verhaal. Je verleden tegen de horizon van je toekomst 
15.00  Pauze  
15.30   Ronde tafelgesprek Coen Verbraak met o.a. Iva Bicanic en Forugh Karimi
16.30  Coen Verbraak in gesprek met Philip Huff 
17.00 Borrel  

Masterclass met Carla Sharp (voertaal Engels)

Slowing down and stretching out. 
A mentalizing approach for adolescents with personality diffi  culti es

Donderdag 8 december 2022 
van 13.00 – 17.00 uur in Amsterdam
Meer info: www.rinogroep.nl/carlasharp

with personality diffi  culti es
Voorafgaand aan de Dag van de 
Psychotherapie organiseren RINO Groep 
en NVP een masterclass voor ervaren 
psychotherapeuten en supervisoren.

Waar? Beurs van Berlage (Amsterdam) of later online terugkijken.

Voor wie? Psychotherapeuten, klinisch psychologen en psychiaters, opleidelingen en AIOS. 

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

Voor opleidelingen: informeer bij uw opleidingsinstelling of zij deelname aan 
het congres vergoeden. U kunt dit aangeven op het inschrijff ormulier. 

Congrescommissie:
Maie el Boushy, Jan Baars, Frank van der Horst, 
Theo Ingenhoven en Annemieke Noteboom

Tarieven Voor 1/9        Na 1/9

NVP-lid € 260 € 280

NVP-aspirant-lid € 150 € 170

Niet-lid € 305 € 325

In opleiding, niet-lid € 220 € 240

Komt u naar de 
masterclass én 
de Dag van de 
Psychotherapie? 

Dan krijgt u op beiden 
25 euro extra korti ng!

Inschrijven en meer informati e: 
www.psychotherapie.nl



Verhalen over-leven
Narrati even in psychotherapie

Iedereen heeft  een eigen verhaal. Elke cliënt maar ook 
elke psychotherapeut. Wat doen we in onze prakti jk 
met al deze bijzondere verhalen? Wat pakken we aan? 
En wat laten we (voorlopig) rusten? Hoe beïnvloedt ons 
eigen levensverhaal ons werk als psychotherapeut? De 
sprekers op de Dag van de Psychotherapie 2022 geven 
vanuit verschillende invalshoeken antwoorden op deze 
vragen.

Ontmoeti ng
In de therapiekamer staan unieke, vaak kwetsbare 
verhalen centraal. Hier ontluiken de verhalen achter de 
klachten, de verzwegen verhalen die herinnerd, ontrafeld 
en herschreven worden. De verhalen over vroeger, over 
‘wat nu’, en over ‘hoe nu verder’... En alti jd raken die 
verhalen het andere persoonlijke verhaal: namelijk dat 
van de psychotherapeut. Want daar vindt de ontmoeti ng 
plaats, in de psychotherapie. 

Over-leven
Het verhaal van psychotherapie gaat over hervonden 
veerkracht en herstellend vertrouwen, over inzicht en 
hernieuwd vooruitzicht. Over leven en overleven.

Ochtend
In de ochtend neemt de Amerikaanse hoogleraar 
Carla Sharp ons mee naar de betekenis van herschreven 
verhalen in de zich ontvouwende identi teitsontwikkeling 
van onze cliënt(en). Daarop voortbouwend neemt hoog-
leraar psychiatrie Floortje Scheepers ons, weg van de 
DSM en alle protocollen, mee naar de zee van narrati even 
uit haar verhalenbank. 

Middag
In de middag laat systemisch en narrati ef psychotherapeut 
Sabine Vermeire zien hoe je in de behandeling, verhalen 
een hoopvolle wending kunt geven. Klinisch psycholoog 
en psychotherapeut Silvia Pol deelt waardevolle 
bevindingen uit haar empirisch onderzoek naar de 
levensverhalen van cliënten in psychotherapie.

Het verhaal van de psychotherapeut
Waar dreigt ons eigen persoonlijke verhaal verward te 
raken tussen de gevoelige snaren van de cliënt? Hoe wend 
je ontrafeling daarvan aan ten gunste van het psychothe-
rapeuti sch proces? Journalist Coen Verbraak gaat in gesprek
met onze collega’s over hun persoonlijke ervaringen.

Afsluiti ng
Tot slot komt schrijver en ervaringsdeskundige Philip Huff  
aan het woord over zijn beklemmende roman “Wat je 
van bloed weet”; zijn eigen herschreven geschiedenis 
is een verhaal over hervonden veerkracht en hoop.
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