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Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder!
Al weer voor het vijftiende jaar wordt dit congres over werken met groepen in de GGZ georganiseerd. Nu voor de laatste keer door
Roelof Wolters. Het thema is deze keer ‘Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder’. Met dit Afrikaanse gezegde wordt voortgeborduurd op thema’s van de voorgaande congressen, waarbij het onderkennen en bewerken van de vele positieve maar ook negatieve
krachten die werkzaam zijn in groepen steeds centraal staat. Op deze dag over de kracht van de groep of het team als ze tot een goede
samenwerking komen. Onderzoek heeft ook uitgewezen dat een goede werkrelatie tussen groepsbehandelaren en management
een positief effect heeft op de behandelresultaten. Dus neem op deze dag je manager, je teamleider mee!
Marc Daemen belicht het thema in zijn lezing ‘De groep en de integere leider. Samenwerken in tijden van schaarste.’ Ten gevolge van
de bezuinigingsmaatregelen in de GGZ zijn berichten over reorganisaties schering en inslag. In de getroffen instellingen wordt
het vertrouwen tussen management en medewerkers danig op de proef gesteld. Het risico op destructieve groepsprocessen neemt toe.
Wat merk je hiervan op de werkvloer en wat kan je er zelf aan doen? En hoe kan een groep juist helpen om optimisme en veerkracht
te versterken?
Cor de Haan zal daarna onder de titel ‘De toegevoegde waarde van het multidisciplinaire team. Over de onderwaardering van de rol van het team!’
het thema van het congres verder toelichten. Het multidisciplinaire team is een onmisbare veilige bedding voor alle teamleden. Bij voldoende veiligheid en ‘holding’ kan het team een belangrijke bron zijn van feedback en haar teamleden behoeden voor negatieve consequenties
als splitsing, uitstoting, parallelle en complementaire processen, de grenzen helpen stellen waar ze moeten liggen.
In een keur van bijzondere workshops geleid door ervaren werkers met groepen, waarvan menigeen heeft gepubliceerd, zal het thema
verder belicht worden. Na deze dag zullen de deelnemers beter toegerust zijn om de samenwerking binnen groepen en teams te verbeteren.
Zoals altijd wordt de dag afgesloten met theater. Dit jaar, na groot succes tijdens eerdere congressen, Theater DRAAD. De voorstellingen
van Theater Draad zijn geënt op de werkwijze van ‘Playback Theatre’, een vorm van improvisatietheater die in de hele wereld wordt beoefend.
Van dit krachtige middel wordt gebruik gemaakt, om beter zicht te krijgen op zichzelf en op een verfrissende wijze thema’s onder de aandacht
te brengen en betrokkenheid te genereren met belangwekkende onderwerpen of gewoon als amusement met diepgang. Want dat is het,
nooit oppervlakkig en altijd van betekenis voor de kijkers en natuurlijk de artiesten zelf. De herkenning is de grote verbinder.
Ik wens u een inspirerende dag toe!
Roelof Wolters

Roelof Wolters is klinisch psycholoog/psychotherapeut, deels werkzaam bij het SPON te Nijmegen als hoofdopleider psychotherapie, deels voor Pro Persona
op de ‘De Riethorst’ te Ede, deels in eigen bedrijf. Hij heeft jarenlange ervaring op het gebied van groepsdynamica en groepspsychotherapie. Hij is voorzitter van
en opleider binnen de NVGP. Daarnaast verzorgt hij in Nederland, België en Duitsland opleidingen en trainingen voor professionals in de GGZ.
Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie (NVGP) de vereniging voor iedereen die professioneel werkt met groepen.
Voor meer informatie over opleidingen en het lidmaatschap zie www.groepspsychotherapie.nl Om de toekomst van dit congres zeker te stellen wordt deze dag
weer in samenwerking met de NVGP georganiseerd.

Programma
09.15 uur

Ontvangst met koffie

10.00 uur

Opening door de dagvoorzitter Roelof Wolters

10.10 uur

Marc Daemen: ‘De groep en de integere leider’

10.40 uur
		

Cor de Haan: ‘De toegevoegde waarde
van het multidisciplinaire team’			

11.10 uur

Koffiepauze

11.30 uur

Workshops

12.45 uur

Lunchpauze

13.45 uur

Workshops

15.00 uur

Theepauze

15.30 uur

‘.......een optreden van theater DRAAD’

16.30 uur

Borrel

Marc Daemen is klinisch psycholoog/psychotherapeut,
supervisor en opleider NVGP. Hij is P-opleider bij GGZ
Westelijk Noord-Brabant. Deze instelling te Bergen
op Zoom diende in 2010 ingrijpend te reorganiseren
vanwege een financiële en bestuurscrisis.
Cor de Haan is klinisch psycholoog-psychotherapeut,
opleider-supervisor NVGP en werkzaam als P-opleider
bij GGNet Apeldoorn en in eigen Praktijk voor opleiding
en training Groepsdynamica. Met speciale dank voor
zijn bereidheid om te dienen als klankbord bij de
organisatie van deze dag.
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Workshops

1

De fijne kneepjes van het vak van groepstherapeut. Hoe help je een groep met afscheid nemen? door Willem de Haas,
klinisch psycholoog/psychotherapeut, opleider en supervisor NVGP. Voorheen behandelcoördinator Deeltijdbehandeling GGZ Drenthe, nu psychotherapeut en trainer/
adviseur in eigen bedrijf ‘de Haas Groepsdynamica’. Publiceerde over groepsbehandeling, behandelprogramma’s en teamsamenwerking. In 2008 verscheen zijn boek
‘Groepsbegeleiding en groepsbehandeling in de gezondheidszorg’. | Afscheid kan voor deelnemers aan behandelgroepen heel therapeutisch zijn. Het maakt
cliënten bewust van de gehechtheid aan elkaar en leert ze minder bang te zijn voor afscheid en loslaten. Afscheid is voor iedereen spannend,
vermijding en ontkenning en de daarbij opgeroepen gevoelens zijn dan ook heel normaal. Enkele gedachten en technieken worden gepresenteerd
om afscheid nemen in een groep gemakkelijker te maken, zodat cliënten deze belangrijke ervaring minder vaak uit de weg hoeven gaan.

2

Tango & Therapie
door Chaja Kaufmann, psychotherapeut (groep en systeem), danstherapeute, supervisor en leertherapeut VCgP. Chef de Clinique
Centrum voor Onverklaarde Lichamelijke Klachten (COLK), Yulius te Gorinchem. Tevens eigen praktijk. Lorena de Miranda Serra en Raphael Dorothea,
professionele tangodocenten en dansers verzorgen trainingen om kennis te maken met tango of om je zelfkennis (bijv. als manager, leidinggevende) te verdiepen
met tango als metafoor. | Een psychotherapeute en twee tangodansers werken samen middels het speelse, uitdagende en gepassioneerde spel
van de tango, die mogelijkheden biedt voor het verdiepen van relaties. In relaties spelen dezelfde thema’s als bij tango: zoeken naar balans,
afstand of nabijheid, veiligheid en spanning tussen individualiteit en samenzijn. De tango biedt de mogelijkheid meer te ontdekken over uw
relatie. Flexibiliteit maakt een dans mooi, flexibiliteit maakt een relatie sterk. Na korte uitleg zullen we de deelnemers in de tango meenemen
om vervolgens stil te staan bij de opgedane ervaringen. Mogelijkheden voor therapie worden zichtbaar.

3

Wie zijn cliënten goed voorbereid, wint kostbare therapietijd!
door Jolande Klees, dramatherapeut, Jacomijn Theunissen,
beeldend en psychodramatherapeut en Helga Aalders, klinisch psycholoog/psychotherapeut; alle drie werkzaam bij Schematherapiekliniek Arienshof (BrinkveldAltrecht) te Zeist. | We laten zien hoe het voorbereidingsprogramma van de Schematherapiekliniek Arienshof functioneert. Na een korte
beschrijving van het programma zullen de diverse onderdelen door middel van oefening en demonstratie (rollenspel) worden getoond.
Specifieke aandacht gaat uit naar de inzet van (psycho)drama en beeldende therapie.

4

Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet! door Nico Hoek, Marja Florijn, sociotherapeuten en Daniëlle de Laleijne, psychomotorisch therapeut; alle drie werkzaam bij het Centrum Persoonlijkheidsstoornissen Jelgersma te Oegstgeest | Expliciet mentaliseren in een klinische behandelgroep met cliënten met een
borderline persoonlijkheidsstoornis. We denken, voelen en zien de dingen allemaal verschillend, ook al kijken we naar hetzelfde of maken we hetzelfde mee. Bij oplopende emotie zien we niet meer goed wat de ander zou kunnen zien, denken of voelen. We gaan nadenken over en ervaren wat
het is om het mentaliserend vermogen te verliezen en hoe je dat kan herstellen. Vanuit deze ervaring kijken we hoe we dit kunnen toepassen in de groep.

5

Together Everyone Achieves More (TEAM)! door dr. Hugo Wolters, gz-psycholoog/psychotherapeut werkzaam bij GGZ Drenthe te Assen en
Joost Walraven, klinisch psycholoog/psychotherapeut, teamleider zorg, team Angst en Depressie, Dimence te Deventer. Beiden docent en management bij het SPON
te Nijmegen. | In groepstherapie bestaat de neiging om cliënten, die het therapeutisch proces afremmen, buitenspel te houden. De therapie
zou dan beter lopen, maar als het lukt om de verstoring van het proces in het voordeel van de groep te gebruiken, wint de therapie aan kwaliteit.
We kijken naar oorzaken en geven tools om op speelse manier met deze schijnbare stagnatie om te gaan. Want met zijn allen bereik je meer
dan met eentje buitenspel.

6

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) door Rien Bos, SPV, Joanet v.d. Berg, gz-psycholoog en Lucas Goessens, psychiater.
Allen werkzaam op de resocialiserende deeltijdbehandeling van Scelta, expertisecentrum voor persoonlijkheidsproblematiek te Apeldoorn. | We richten ons niet
primair op verbetering, laat staan ‘oplossen’ van langer bestaande klachten, maar proberen samen met de cliënt diens leven, met deze klachten,
een meer waardevolle invulling te geven. ACT gaat er van uit dat iedereen, maar zeker degene met een lastige levensloop en heftig temperament,
de neiging heeft pijnlijke gedachten en emoties te onderdrukken of te controleren. Dit werkt vaak averechts en gaat ten koste van een waardevol
leven. ACT geeft gereedschap zich te richten op zaken die ze wel kunnen beïnvloeden, zoals hun eigen gedrag.

7

Het multidisciplinaire team: eenheid in verscheidenheid door Marja van Aken-van der Meer, klinisch psycholoog/psychotherapeut,
werkt na 35 jaar in de GGZ bij van Aken Consult: consultatie, coaching, scholing voor professionals en teams. Tevens medecoördinator van de sector groepsdynamisch
coachen van de NVGP. | Samen met je collega’s doe je je werk, samen kijk je naar de cliëntengroep. Het kijken naar de groep die je als team vormt
kan erbij inschieten. Dat is jammer, want samen kom je verder. Nadat de verschillende kanten van het multidisciplinair team zijn belicht wordt
door de deelnemers stilgestaan bij de teams waarin ze werken en de rol die zij daarin spelen. Zodat het multidisciplinaire team meer plezier
en nog beter werk op kan leveren!

8

Transitie en transfer met behulp van de groep door Suzanne Haeijen, beeldend therapeut en coördinator inhoud/docent bij de HAN-Creatieve
Therapie Opleiding en Silvia Pol, klinisch psycholoog/psychotherapeut; beiden werkzaam bij Scelta, expertisecentrum voor persoonlijkheidsproblematiek te Apeldoorn.
| In de dagkliniek staat de transitionele ruimte centraal die veranderingsprocessen mogelijk maakt. Ze biedt constantheid, veiligheid en
voorspelbaarheid en stelt cliënten in staat zich te hechten. Soms ontstaat heftige dynamiek aansluitend op de dynamiek van de deelnemers.
De groep is belangrijk en biedt steun en herkenning, maar ook confrontatie en verschil. De groep wordt geprezen en gekoesterd maar ook
verguisd en verworpen. De groep biedt ruimte voor herkenning van oude patronen, zoeken naar nieuwe wegen en de mogelijkheid te experimenteren met nieuw gedrag, wat weer wordt meegenomen naar de eigen sociale omgeving. Via oefening en uitwisseling komen transferbevorderende
interventies aan bod.

9

Durven hechten geeft meer diepgang! door Sigrid Spijkers, psychiater en Jeanine Oostendorp, gz-psycholoog-psychotherapeut; beiden
werkzaam op een klinische afdeling van Scelta, expertisecentrum voor persoonlijkheidsproblematiek te Apeldoorn. | Durven binden geeft meer diepgang en
is hiermee toekomstbestendiger behandelresultaat. Hoe dat te bereiken met onze kwetsbare ‘low level’-doelgroep waarbij hechtingsstoornissen
bijna altijd een gegeven zijn? We onderbouwen dat zelfs bij onze kwetsbare doelgroep, binnen een op vaardigheden trainen ingerichte klinische
behandeling, verder komen naarmate er op het gebied van hechting meer nabijheid verdraagbaar wordt gemaakt en verdragen wordt.

10

Als de ander iets anders ziet!
door Saskia Zeldenrust, beeldend therapeut en Mannah Seffelaar, psychomotorisch therapeut. Beiden werkzaam
op de psychotherapeutische deeltijdbehandeling, Centrum voor Persoonlijkheidsproblematiek, PsyQ te Den Haag. | Na korte uitleg van onze vaktherapie
in de deeltijdbehandeling, werken we twee opdrachten uit waarvan 1 beeldend en 1 PMT, gericht op het thema zelfbeeld en binnen/buitenkant,
en wat de andere groepsleden hieraan bijdragen. Na terugkoppeling van de opdrachten wordt ingegaan op de toepassing in onze deeltijd
en wat er bij de deelnemers gebeurt. Voorbeelden van opdrachten (o.a. beeldend werk van patiënten) worden gegeven en getoond.

11

Schaamte in de groep! door Caroline Vons, klinisch psycholoog/psychotherapeut, opleider NVGP en Kees Zwijnenburg, klinisch psycholoog/psychotherapeut; beiden werkzaam bij Kairos, forensische polikliniek, Pro Persona te Arnhem. | “Ik durf jullie het niet te zeggen, niet meer aan te kijken, ik kan
wel door de grond zakken”. Hoe om te gaan met groepsleden die geheimen hebben en intense schaamte ervaren? Vaak zijn seksuele of agressieve
gevoelens en fantasieën moeilijk bespreekbaar. Schaamte heeft deels een beschermende functie, maar kan het therapeutische proces ook belemmeren. De groep kan hierbij helend zijn. Het is een nieuwe ervaring en opluchting als cliënten hun beleving delen en hun schaamte in een groep
weten te overwinnen. Hoe bewerk je geheimen en schaamte in de groep? Hoe ga je zelf om met schaamte? Zijn er parallelprocessen?

12

Psychodrama in de groep: samen ver- en herbeelden van verhalen door Henk Gilhuis, psychotherapeut/gz-psycholoog, teamprofessional Kortdurend Klinische Psychotherapie bij Brinkveld/GGZ Altrecht, opleider psychodrama en supervisor NVGP. | Psychodrama is een krachtige
ervaringsgerichte methode, behulpzaam bij het reguleren en integreren van emoties. ‘De reis van de held’ wordt als leidraad gebruikt om met
de deelnemers een psychodrama op te bouwen en de zich daarin ontwikkelende thematiek te begrijpen. Waar gaat de reis heen, welke obstakels
komt de held tegen, welke in- en externe hulpbronnen heeft hij? Door verhalen samen te spelen en na afloop samen te verwerken ontstaan
nieuwe perspectieven op vastgelopen verhalen. Ook hier geldt: Samen kom je verder. En alleen gaat het zeker niet sneller!

13

Multidisciplinair werken in coherentie, de kwaliteitsmodule van de Toekomst! door Jos Stor-Reuling, kinder- en jeugdpsychiater/systeemtherapeut en Jan Willem van Lochem, maatschappelijk werker/systeemtherapeut. Beiden werkzaam in eigen praktijk en tevens HeartMath
provider en groepstrainer | We kijken naar sociale interacties en groepsprocessen vanuit de hartcoherentie modus. Wat is hartcoherentie en wat
kan hartcoherentie het werkveld opleveren? Waarom noemt men hartcoherentie ‘de optimale biologische staat voor presteren’? Is er relatie tussen
emotionele beleving en fysiologie? Wat kan hartcoherentie betekenen voor het verbeteren van persoonlijke veerkracht en voor accurate empathie
in relaties met anderen. Hartcoherentie wordt life gedemonstreerd op de PC. Ervaar en doe mee!

14

MBT met adolescenten; sneller is de vraag, maar verder kom je wel! door Rob van Dijk, (K&J)psychiater-groepstherapeut en
Natasha Post, klinisch psycholoog/psychotherapeut; beiden werkzaam op De Spiegel afdeling (dag)klinische psychotherapie voor adolescenten van Triversum
te Alkmaar. | Aan een bestaand (dag)klinisch psychotherapeutisch programma voor adolescenten (14-23jr.) zijn MBT-technieken toegevoegd.
Tegelijkertijd is hieraan onderzoek gekoppeld. Het onderzoek, dat zich richt op tevredenheid, effect en afname van zorgconsumptie en
voorlopige onderzoeksgegevens komen aan de orde. De specifieke MBT interventies, die op diverse niveaus – van individueel tot grote groep –
worden ingezet, worden geoefend.

15

Snel en ver! door Aurora Lamberights, filosoof/dramatherapeut en Han Fluitsma, klinisch psycholoog/psychotherapeut, supervisor NVP, NVGP,
hoofddocent persoonlijkheidsstoornissen, praktijkopleider KP en PT bij het SPON te Nijmegen, eigen praktijk te Amersfoort. Beiden werkzaam bij Pro Persona
te Ede. | De werkwijze van een focale psychodynamische deeltijdbehandeling voor cluster-C patiënten wordt op levendige wijze geschetst.
Er wordt gewerkt volgens het model van McCullough, problemen van cliënten kunnen begrepen worden als resultaat van vermijding van
onbewuste angsten voor allerlei verlangens. De groepsinteracties worden begrepen als projecties van deze verborgen verlangens en angsten.
Vanuit o.a. groepstherapie en dramatherapie worden innerlijke conflicten bewust gemaakt, angsten verminderd, waardoor ze minder storend
gaan werken. Een optimale mix tussen individuele en groepspsychotherapie, dus snel en ver.

16

Kiekeboe, ik heb je! door Rosanne van der Krol, gz-psycholoog i.o en Els Luyendijk, psychotherapeut/klinisch psycholoog; beiden werkzaam bij
het Centrum Specialistische Behandelingen, afd. (dag)klinische psychotherapie, GGZ Friesland te Leeuwarden. | Werken met schema/modi in de groep.
Aangezien schematherapie als individuele therapie ontwikkeld is, roept werken hiermee in de groep de nodige vragen op. Hoe verhoudt de rol
van de schematherapeut als centraal staande, richting gevende, goede ouder zich tot de rol van groepstherapeut als facilitator die zichzelf
zoveel mogelijk overbodig maakt? Schematherapie brengt nogal wat cognitieve informatie in de groep. Maar van psycho-educatie en praten
over schema’s veranderen mensen niet echt. Hoe hiermee om te gaan?

17

Oost west samen best! Multidisciplinair werken vanuit vier windrichtingen. door Pie van Kan, maatschappelijk werker/
systeemtherapeut, werkzaam op de Psychiatrische Deeltijdbehandeling van het CWZ te Nijmegen en Maarten Lange, klinisch psycholoog/psychotherapeut,
docent en opleider bij het SPON te Nijmegen. | Multidisciplinair werken is samenwerken, vanuit verschillende disciplines. Door de waarde van
elke discipline te respecteren creëren we een context waarbinnen ze elkaar versterken. De eigen inbreng van de uiteenlopende disciplines,
de authentieke inbreng vanuit elk medium verdient gehoord en gezien te worden. De som daarvan heeft meerwaarde, boven de afzonderlijke
delen. Alleen gaat het sneller, maar goed geïntegreerd kom je samen verder, is je bereik groter, kun je meer aan en loop je minder snel vast!
Selexyz Dekker van de Vegt Boekverkopers te Nijmegen
zal weer aanwezig zijn met een boekenstand.
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