
Voor wie? 
Deze nascholing is bedoeld voor psychiaters, psychologen, 
psychotherapeuten en degenen die in opleiding zijn of studeren voor deze 
disciplines. Andere geïnteresseerde professionals zijn ook van harte welkom.

Accreditatie
Voor dit symposium wordt accreditatie aangevraagd voor
• Psychiaters bij de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP);
• Klinisch (neuro)psychologen bij het Accreditatiebureau FGzPt;
• Eerstelijnspsychologen bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP);
• Psychotherapeuten bij de Nederlandse Vereniging Psychotherapie (NVP).

Datum en locatie
De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 8 november 2019 in De Nieuwe Liefde te Amsterdam.

Kosten
Het inschrijfgeld bedraagt € 295,-.
Bij inschrijving en betaling vóór 2 september 2019 betaalt u € 270,-.
A(N)IOSsen, PIOG’s en voltijdstudenten betalen € 175,- (met een verklaring van de opleider).
De kosten zijn inclusief symposiummaterialen, koffie/thee en lunch.

Early bird: voor de eerste 10 personen die zich inschrijven èn betalen geldt een tarief 
van slechts € 195,-.

Inschrijving
U kunt zich inschrijven via www.lemion.nl/jaloezie. 
Direct na verwerking van uw inschrijving ontvangt u een bevestiging van deelname.

Annulering
Na inschrijving kunt u uw deelname eventueel annuleren. Hieraan kunnen kosten zijn verbonden. 
Zie voor de annuleringsvoorwaarden www.lemion.nl/voorwaarden. Uiteraard kunt u zich te 
allen tijde laten vervangen door een collega.

Inlichtingen
Lemion bv
MediArena 13
1114 BC Amsterdam
020 261 41 80
projectteam@lemion.nl
www.lemion.nl

Dagvoorzitter:
Dr. Frans Schalkwijk
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Programma

“Ik? Jaloers, afgunstig…? Nooit! Ik snap echt niet waar je het over hebt!” Als jouw 
patiënt zo’n uitspraak doet, ben je als behandelaar meteen op je hoede. Want  
als er nou één complex van emoties menselijk, begrijpelijk en invoelbaar is, dan is 
het dit wel. Jaloezie en afgunst - een klassieke hoofdzonde - delen een duidelijk 
negatieve connotatie die doorwerkt in de beleving van patiënten en therapeuten. 
En zondige gevoelens, daar moet je vanaf... Maar is dat wel altijd zo?

Nee, niet per se, want het toe-eigenen van emoties als bij jezelf horend, kan ook 
helend zijn: “Jaloezie is een deel van mij, daar hoef ik mij niet schuldig over te  
voelen of voor te schamen.” Tegelijkertijd zijn er ook patiënten die sterk lijden 
onder dergelijke emoties, omdat die als een deel van hun persoonlijkheid hun blik 
op de wereld bepalen. 

Tijdens het symposium Jaloezie en afgunst, afweren of toe-eigenen? komt onder 
voorzitterschap van Frans Schalkwijk een team van experts aan het woord. In de 
ochtend komen de theoretische verschillen tussen deze emoties aan bod en hun 
culturele inbedding. In de middag staat de therapeutische praktijk centraal: hoe 
werken we met jaloezie en afgunst bij patiënten met neurotische problematiek en 
persoonlijkheidsproblematiek. En, net zo belangrijk, hoe zit het met die gevoelens 
bij ons zelf als therapeuten?

Al met al een belangrijke bijeenkomst waar we u graag op vrijdag 8 november a.s. 
in De Nieuwe Liefde te Amsterdam ontmoeten. 

    

    

    

    

    

    

    

    

09.00 uur  Ontvangst en registratie

10.00 uur  Jaloezie en afgunst, een plaatsbepaling
 Dr. Frans Schalkwijk, psychoanalyticus, psychotherapeut en forensisch rapporteur, 
 zelfstandig gevestigd te Amsterdam. Opleidingsanalyticus bij de NPaV, supervisor 
 bij de NVPP en NVP. (dagvoorzitter)
 
10.10 uur  ‘Alles is waar’, ook als het niet zo is! Over het onvermogen te symboliseren
 Famke Kwee, psychotherapeut, psychoanalytica, leeranalyticus en opleider NPaV, 
 zelfstandig gevestigd te Rotterdam. Als docent verbonden aan Consortium 
 Psychiatricum Nederland Zuid-West en aan de huisartsenopleiding Erasmus MC. 

10.50 uur Jaloezie: destructief of activerend? De Affect Fobie Therapie
 Dr. Quin van Dam, psychoanalyticus, klinisch psycholoog en supervisor bij de NVP 
 en NVPP, zelfstandig gevestigd te Reeuwijk. 

11.30 uur  Pauze

12.00 uur  Scale for three types of jealousy: onderzoek en diagnostiek 
 Dr. Pieternel Dijkstra, sociaal psycholoog, onderzoeker, auteur en ACT-coach  
 te Groningen.

12.40 uur  Lunch

13.40 uur  Een klinische blik op jaloezie en afgunst  
 Dr. Marc Hebbrecht, psychiater-psychotherapeut, psychoanalyticus, ASSTER te 
 Sint-Truiden en UPC KU te Leuven. Opleidingsanalyticus bij de Belgische Vereniging 
 voor Psychoanalyse.

14.20 uur  Afgunst in (groeps)psychotherapie bij persoonlijkheidsproblematiek
 Marieke Sluys, psychiater, zelfstandig gevestigd te Amsterdam.

15.00 uur  Pauze

15.30 uur Toch gênant, jaloers op je patiënt 
 Dr. Frans Schalkwijk

16.10 uur  Handvatten voor de praktijk
 Dr. Frans Schalkwijk
 
16.45 uur  Einde symposium
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Curriculum Psychodynamiek is een gezamenlijk initiatief van Lemion bv en dr. Frans 
Schalkwijk, psychoanalyticus en psychotherapeut. Het doel van het Curriculum is om  
GGz-professionals jaarlijks een serie geaccrediteerde symposia aan te bieden over 
relevante ontwikkelingen binnen het psychodynamische gedachtegoed.

afweren of toe-eigenen? 


