
A day of teaching with... 
Nancy McWilliams

Psychoanalytic diagnosis and 
its implications for treatment

Vrijdag 11 maart 2022

Live studiedag te Kortenberg

Beste VVPT-lid en VVPT sympathisanten,

Met veel spijt moest het VVPT-bestuur in samenspraak met Nancy McWilliams de beslissing nemen om 

de geplande day of teaching van 19 november 2021 andermaal uit te stellen. De covid-situatie aan de 

oostkust van de Verenigde Staten is momenteel van die aard dat Dr. McWilliams niet langer haar 

aanwezigheid in november kan garanderen. In ons vorig save the date bericht wezen we jullie al op deze 

eventualiteit die nu realiteit is geworden. 

Maar naast spijt is er ook hoop. Driemaal is scheepsrecht. We gaan voluit voor een nieuwe datum in het 

voorjaar: Vrijdag 11 maart 2022. De kans om een internationaal gerenommeerde auteur als Nancy

McWilliams naar Vlaanderen te brengen willen we niet laten liggen. In ons vorig bericht wezen we er al 

op hoe inspirerend en verrijkend het kan zijn om een hele dag ruimte te geven aan een auteur die ons 

op een diepgaande en interactieve manier deelachtig maakt aan haar visie en werk. 

Graag brengen in herinnering dat Dr. McWilliams een van de leading ladies is van de psychoanalyse en 

psychoanalytische psychotherapie. Zij specialiseerde in psychoanalytische supervisie, de relatie tussen 

diagnose en behandeling, therapeutisch relevante psychodynamische alternatieven voor de DSM, de 

toepassing van psychoanalytisch inzichten op het begrip van de problemen van diverse klinische 

populaties, en veel andere onderwerpen. 

Zij zal ons kennis laten maken met haar ideeën over psychoanalytische diagnose en case formulation. 

Daarbij ligt de klemtoon op individuele verschillen vanuit diverse perspectieven zoals temperament, 

hechtingsstijl, defensies, affectieve patronen, onderliggende cognities, zelfwaardering, ernst van 

psychopathologie enz. Daarbij is er een sterke focus op de relevantie voor de behandeling, met klinische 

voorbeelden.

Hou zeker onze website (https://www.vvpt.be) in het oog voor verdere informatie over het programma 

en de inschrijving. Zorg ervoor dat je deze unieke kans niet mist. Wij kijken er erg naar uit om jullie bij 

deze gelegenheid terug live te ontmoeten. Die verbondenheid hebben we lang moeten missen. Om dit 

te vieren zullen we op deze dag veel ruimte laten voor ontmoeting en op culinair vlak  extra moeite doen 

om de deelnemers te verwennen. Zo wordt het niet alleen een leerzame maar ook een feestelijke dag. 

Wij hopen jullie allen op 11 maart te mogen ontmoeten! 

CHANGE THE DATE


