
In het najaar van 2023 organiseert de VVPT, in samenwerking met de Postgraduaten in 
de Psychoanalytische Psychotherapie en de Psychodynamische Kinderpsychotherapie 
van de KULeuven en met de Permanente Vorming Psychoanalytische Therapie van de 
UGent, voor het eerst een vierdaagse opleiding tot supervisor psychoanalytische 
psychotherapie. 

Bij wijze van appetizer vonden we Nelleke Nicolai bereid om een studienamiddag te 
verzorgen over het wezenlijke van een psychoanalytische houding in supervisie.

Zij gaat met de deelnemers in gesprek over wat er zoal komt kijken bij het 
superviseren van een analytisch therapeutisch proces. Daarbij wordt ingegaan op de 
verschillende fasen in het leerproces, de aandacht voor de therapeutische en de 
supervisierelatie en voor parallelprocessen, en de onderstroom van overdracht en 
tegenoverdracht bij de supervisant.  
In kleine groepjes wordt geoefend hoe een lerende collega op een veilige manier kan 
leren gebruik maken van een analytische houding: het ontwikkelen van een tweede 
oor, de aandacht voor wat de patiënt met hem/haar doet en het gebruik maken van 
associaties, lichamelijke ervaringen en modulaties in de taal. 

Theorie en praktijk, illustratie en dialoog zullen tijdens deze studienamiddag met 
elkaar verweven worden, zoals dat ook in een goed supervisieproces het geval is.
Na de pauze zal Nelleke haar verdere uiteenzetting  baseren op situaties, casussen die 
door de deelnemers ingebracht worden.
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Dr. Nelleke Nicolai is psychiater (n.p.), psychoanalyticus en psychotherapeut en werkzaam in eigen 
praktijk in Rotterdam. Zij is opleider, leertherapeut en supervisor voor verschillende 
psychoanalytische verengingen in Nederland. Ze redigeerde (samen met Greet Vanaerschot en 
Peter Daansen) het boek Supervisie als Proces. 



INSCHRIJVEN en BETALING enkel via de website 
https://www.vvpt.be/voor-professionelen/vvpt-workshops/85-
studienamiddag-met-nelleke-nicolai-een-analytische-houding-in-de-
supervisie-13-maart-2024

Voor 6 maart 2023
Het aantal plaatsen is beperkt!

Deelnameprijs
€ 45 VVPT-lid 
€ 60 niet-VVPT leden

Accreditering voor artsen is aangevraagd

Verdere inlichtingen
info@vvpt.be
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13u15  Onthaal, inschrijving, koffie

13u30 Inleidend woord

13u40 - 15u00 Theoretische toelichting  

15.00 – 15u15 Pauze

15u15 – 16u30 Praktische oefeningen en casuïstiek, vertrekkend vanuit ervaringen van de deelnemers
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