
Psychodynamische kinder- & jeugdtherapeuten worden steeds meer uitgedaagd om een 
rol op te nemen in de netwerkgerichte hulpverlening. Heel wat kinderen en jongeren met 
ernstig en complexe problemen op meerdere levensdomeinen zijn voor de klassieke 
psychotherapie nog moeilijk ‘bereikbaar’. Hierdoor ontstaat een noodzaak tot 
samenwerken tussen verschillende organisaties, elk met zijn eigen visie en theoretisch 
kader. Echter, door de specifieke psychodynamiek van deze jongeren kunnen er in en 
tussen organisaties onbewuste processen opduiken die deze samenwerking ernstig 
bemoeilijken. Fragmentatie en uiteenvallen van de zorg dreigt dan. De traumatische 
geschiedenis van het kind of de jongere nestelt zich als het ware tussen de organisaties.

Om hierop een antwoord te bieden heeft Dickon Bevington van het Anna Freud National 
Centre for Children and Families in Londen, samen met enkele collega’s, een integratieve 
methodiek ontwikkeld : Adaptive Mentalisation Based Integrative Treatment.
AMBIT is een netwerkmethodiek waarin mentaliseren en betekenisverlening centraal 
staan, zowel in de begeleiding van het kind of de jongere als, en zelfs vooral, in de 
samenwerking met diverse relevante derden (psy-experten, leefgroep begeleiders, 
consulenten, leerkrachten, jeugdhuis, …). AMBIT is oorspronkelijk ontwikkeld voor 
outreachend werken met jongeren maar intussen verruimd naar de doelgroep 
volwassenen. Ook voor teams binnen andere settings zoals psychiatrische ziekenhuizen,  
jeugdzorg biedt AMBIT een erg inspirerend kader. Deze werkwijze maakt het mogelijk dat 
moeilijk bereikbare en ernstig geschonden cliënten, reeds bijgestaan door verschillende 
hulpverleningsinstanties, toch op een psychologisch samenhangende manier benaderd 
kunnen worden.

De studiedag is bedoeld voor psychodynamisch werkende professionals en zij die door het 
psychodynamisch gedachtegoed geïnspireerd worden. Een speciaal welkom gaat uit naar 
deelnemers aan de postgraduaat opleidingen, studenten, hulpverleners en 
psychotherapeuten van andere oriëntaties en naar eerstelijnspsychologen. 

De studiedag zal volledig in het Engels verlopen.

AMBIT
Adaptive
MentalisationBased
Integrative
Treatment

INFO

A Day of Teaching with… 

Dickon Bevington

Vrijdag 29 maart 2019
Congrescentrum
UPC KU Leuven
Leuvensesteenweg 517
3070 Kortenberg



Dickon Bevington, psychiater, is medisch directeur van het 
Anna Freud National Center For Children and Families, waar hij 
opleiding geeft in AMBIT en andere MBT benaderingen.  Hij is 
lid van het Mentalization Based Treatment for Families (MBT-F) 
team.  Dr. Bevington is ook consulterend kinder- en 
jeugdpsychiater in Cambridgeshire and Peterborough NHS FT 
waar hij de leiding heeft over CASUS - dit is een outreachende
dienst voor jongeren met een complexe 
verslavingsproblematiek.  Hij is ook lid van het Cambridge en 
Peterborough CLARHC, een samenwerkingsverband met de 
universiteit van Cambridge als thuisbasis, dat gewijd is aan het 
ontwikkelen van leiderschap en onderzoek in de 
gezondheidssector.

PERSONALIA INSCHRIJVEN
Prijs
95 €     VVPT-lid  
120 €   niet VVPT-lid
60 €     studenten (tem master en    
studenten postgraduaten)

Broodjeslunch inbegrepen
Restitutie niet mogelijk

Betaling voor 14 maart 2019 op rek. 
nr. BE48 3300 7009 9227 met 
Swiftcode/BIC: BBRUBEBB met 
vermelding van naam + 29 maart
2019

Verdere inlichtingen
info@vvpt.be

Accreditering voor artsen is 
aangevraagd.

INSCHRIJVEN via 
www.VVPT.be

Voormiddag

8u30 Onthaal, inschrijving, koffie

9u00    Inleiding

9u15    D. Bevington: Mentalizing: a theory in 
practice, epistemic trust, and the condition of 
being ‘hard to reach’.

10u45  Pauze

11u15  D. Bevington: AMBIT: moving beyond the 
client-worker dyad to teams, networks and 
learning.

12u45  Lunch

Namiddag

14u00  . Bevington: AMBIT in practice: Thinking together 
between professional colleagues.

15u15  Pauze

15u30  D. Bevington: AMBIT in practice: Working across complex 
and dis-integrated professional networks.

16u30 Discussion

17u00 Afsluiting en receptie


