UITNODIGING
Studiedag Sector Psychodrama NVGP
Zaterdag 2 maart 2019 te Utrecht

“Psychodrama en groepsdynamiek”
Carine Burger en Henk Gilhuis
Wij zijn verheugd jullie te kunnen uitnodigen voor de studiedag van de Sector Psychodrama
NVGP op zaterdag 2 maart 2019.
Dit onder de bezielende leiding van Carine Burger en Henk Gilhuis, beiden zowel
groepspsychotherapeut als psychodramaturg en ook opleiders op deze gebieden. Ze kennen
elkaar al sinds hun eerste passen op de psychodramavloer. Het thema groepsdynamica en
psychodrama is hen door de jaren heen blijven boeien. Ook in de workshops, die ze samen
met veel (spel)plezier verzorgden voor de opleiding Psychodrama NVGP. En ze schreven er
over in “Psychodrama in de Praktijk” (Hogrefe 2014). Tijdens deze middag willen Henk en
Carine graag -met jullie als deelnemers -verder stoeien over dit onderwerp, zowel spelend
als reflecterend. Daarbij nodigen ze jullie ook uit om eigen ervaringen als
psychodramatherapeut/ groepstherapeut/ coach in te brengen zoals: “Hoe maak jij gebruik
van de dynamiek in de groep bij psychodrama? Wat werkt er? Waar loop je tegen aan?”
Tijdens de dag zullen vragen als de nu volgende aan bod komen:
• Welke groepsfenomenen komen tot uiting in een psychodramagroep en tijdens welke
fasen van het psychodrama?
• Hoe kun je de kracht van de groep zo goed mogelijk benutten, waardoor het
psychodrama meer is dan een therapie in groepsverband?
• Hoe ga je om met storende processen in de groep, weerstanden die samenhangen
met de structuur van een psychodrama-sessie etc.
• Interpersoonlijke conflicten binnen de groep en hoe deze te bewerken in een
pychodramagroep?
• Hoe combineer je het werken IN de groep met het werken MET de groep?
• Praktische oefeningen

Programma
De studiedag opent om 9.30 u en duurt tot max 17 uur.
9.30 u.
10.00 u.

Ontvangst met koffie en thee
Opening, kennismaking en warming up

10.30 u.

Doel van de workshop en programma

10.40 u.

De groepsdynamiek als krachtbron bij psychodrama ( theorie en praktijk met
persoonlijke inbreng van de deelnemers)

12.30 u.
13.15 u.

Lunchpauze
“Storende” groepsprocessen tijdens psychodrama (theorie en praktijk aan de hand
van casuistiek van de deelnemers)

16.00 u.
16.15 u.
16.30 u.

Nabespreking
Afsluiting door het bestuur van de Sector Psychodrama NVGP
Borrel

Aanbevolen literatuur
Burger, C.M.M. (2014). De methode: ontwikkeling en kernbegrippen. In: Gilhuis, de Laat & van
Hest: Psychodrama in de praktijk, therapie op de vloer, 15-39. Amsterdam: Hogrefe.
Gilhuis, H.P. (2014). Psychodrama in en door de groep. In: Gilhuis, de Laat & van Hest:
Psychodrama in de praktijk, therapie op de vloer, 101-135. Amsterdam: Hogrefe.

Aanmelding
Aanmelden kan via het secretariaat van de NVGP: secretariaat@groepspsychotherapie.nl
met overmaking van het (van toepassing zijnde) bedrag naar NVGP te Utrecht onder
rekeningnummer NL 64 INGB 0000 719966 o.v.v. Sectordag Psychodrama 2019
Inschrijving is definitief na betaling.
Restitutie is niet meer mogelijk na 22 februari 2019, wel kan een collega je plaats innemen.
Deelnamekosten zijn inclusief thee/ koffie en eenvoudige lunch.
Sectorleden:
65Niet-sectorleden:
95Accreditatie voor FGzPt : 4 punten
Accreditatie Register voor Vaktherapie: 6 punten

Locatie
St Antonius Ziekenhuis
Soestwetering 1
3543 AZ Utrecht
Info over parkeren, ov en routebeschrijving:
http://www.antoniusziekenhuis.nl/contact/routes/route-utrecht/#parkeren
In het ziekenhuis volg je Route 38 "poli psychiatrie en psychologie", dan bordjes naar ruimte G
Meer informatie over deze dag bij de coördinatoren Sector Psychodrama NVGP:
sonja.sleegers@ziggo.nl
saskia.doggen@xs4all.nl

Workshopgevers
Henk Gilhuis
Was als klinisch psycholoog/psychotherapeut werkzaam als behandelcoördinator kortdurend
klinische psychotherapie (KKP) voor persoonlijkheidsstoornissen bij GGz Altrecht in Zeist en bij
het Centrum voor Psychotherapie (nu Pro Persona) in Lunteren. Zijn specialisaties zijn AFT,
Transactionele Analyse, groepspsychotherapie, psychodrama en systeemtherapie. Hij stond aan de
wieg van de Sector Psychodrama NVGP en werkte als docent voor de opleiding Psychodrama
NVGP. Van het boek ‘Psychodrama in de praktijk, therapie op de vloer’ is hij redacteur en coauteur.

Carine Burger
Is klinisch psycholoog, psychotherapeut en psychodramaturg.
Opleider en supervisor psychodrama. Lid VKJP,
NVP, NIP en supervisor NVGP. Werkzaam als docent aan de psychodramaopleiding
NVGP, RINO Amsterdam en bij het NPI, specialist in persoonlijkheidsproblematiek in het
Jongerenteam MBT-A. Ze is mede auteur van Psychodrama in de praktijk, therapie op de vloer.

