
 

Klinisch Seminar  
 

 

 

 

Aan: psychotherapeuten, psychiaters, klinisch psychologen (i.o.) in de regio Zuid-Holland. 

 

Rotterdam, 22 november 2021 

 

 

Geachte collega,  

 

Voor de derde keer organiseer ik i.s.m. PAC West in de periode januari t/m juni 2022 een 

psychoanalytisch georiënteerd Klinisch Seminar. Het seminar is bedoeld voor 

psychotherapeuten, psychiaters, klinisch psychologen (in opleiding) die interesse hebben in het 

psychoanalytisch denken en werken.  

 

Doel: 

Het psychoanalytische referentiekader richt zich op gedachten en denkprocessen die zich aan het 

bewustzijn onttrekken en daardoor niet toegankelijk zijn voor verwerking en probleemoplossing. 

Dit kan veroorzaakt zijn door trauma, maar ook doordat de mentale capaciteiten van het jonge 

kind tekort schieten en ervaringen verdrongen worden. Onbewuste gedachten en denkprocessen 

drukken zich onder andere uit in specifiek handelen, in zich herhalende patronen in iemands 

leven, in constellaties van overdracht en tegenoverdracht in het therapeutisch contact, in het 

vermijden en/of vervormen van de realiteit en in dromen.  

In het Klinisch Seminar leert u om naar het materiaal van uw cliënt te luisteren als óók een uiting 

van onbewuste en vaak primitievere lagen in het denken. Het exploreren en articuleren van deze 

onbewuste aspecten van psychische problematiek, kan leiden tot beter begrip van de cliënt en zo 

het contact met de cliënt en het therapieproces ondersteunen.  

 

Werkwijze: 

Voor elke bijeenkomst van het seminar lezen we een inleidend artikel, waarin een centraal 

concept van de psychoanalytische manier van denken en werken aan bod komt. Het eerste deel 

van elke bijeenkomst besteden we aan vragen/discussie over het artikel. Het tweede deel van de 

bijeenkomst besteden we aan casuïstiek. Elke deelnemer brengt één of meerdere keren een eigen 

cliënt in aan de hand van een (verbatim) sessieverslag. De deelnemers en de begeleider van het 

seminar associëren en reflecteren (vanuit hun tegenoverdracht), op basis van het sessieverslag, 

over mogelijke onbewuste interne dynamiek van de patiënt. Het leren formuleren van 

hypothesen over wat de cliënt onbewust probeert uit te drukken staat hierbij centraal. 

 

 

 



Begeleiding: 

Als begeleider van het seminar draag ik vooral bij aan de integratie van de gelezen theoretische 

artikelen en de praktijk van de gepresenteerde casuïstiek.   

Ik ben leeranalyticus, supervisor en opleider van de NPaV, gastdocent in verschillende GGZ-

opleidingen en werkzaam in eigen praktijk.  

 

Data: 

Het seminar omvat 6 bijeenkomsten op de derde donderdag van de maand: 20 januari, 17 

februari, 17 maart, 21 april, 19 mei en 16 juni van 19.30-21.30 uur. Er is plaats voor maximaal 8 

deelnemers. De kosten voor het seminar bedragen € 275. Wanneer coronamaatregelen daartoe 

aanleiding geven, vinden de bijeenkomsten online plaats. 

 

Locatie: 

Museum Oud Overschie, Overschiese Kerksingel 1, 3043 BA Rotterdam. 

N.B. voorbij het tuinhek gratis parkeren op het museumterrein.   

 

Accreditatie wordt aangevraagd voor: 

▪ Psychiaters bij de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP); 

▪ Psychotherapeuten bij de Nederlandse Vereniging Psychotherapie (NVP); 

▪ Klinisch psychologen bij het Accreditatiebureau FGzPt. 

Informatie over toekenning wordt vermeld op onze website (www.pacwest.nl)  

 

Wanneer u geïnteresseerd bent in deelname, kunt u zich via onderstaand mailadres aanmelden, 

graag vóór 25 december aanstaande. Uw inschrijving is definitief wanneer uw betaling is 

ontvangen op IBAN NL20INGB 0004454676 o.v.v. Klinisch Seminar. Voor overleg kunt u 

contact met mij opnemen (E: info@praktijkdenkwijs.nl, T : 06-52466713).  

 

Als u collega’s kent die mogelijk geïnteresseerd zijn in het seminar, wilt u deze informatie dan 

doorsturen? Alvast hartelijk bedankt hiervoor! 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

Famke Kwee 
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