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Beste VVPT-leden, 
Beste VVPT sympathisanten, 
 
 
We vestigen graag jullie aandacht op het eerstvolgende VVPT-initiatief van 2022: 
  
Webinar: Droom en trauma. Heeft de droom een traumatolytische functie? 
  
Op woensdag 2 februari (20u00) zal Marc Hebbrecht ons meenemen in een verhaal over een 
de vele aspecten van zijn denken over dromen. Meer bepaald zal hij verduidelijken op welke 
manieren trauma en dromen met elkaar verbonden zijn. Daarbij komen vragen aan bod zoals: 
Hoe komen traumatische ervaringen tot uitdrukking in dromen? In welke mate en in welke zin 
draagt het dromen bij tot het verwerken van psychisch trauma? 
  
Marc zal in zijn webinar onder meer stilstaan bij de visies hierover van Freud, Ferenczi, Jung 
en de post-Bionianen en hij zal ons vertrouwd maken met de actuele psychoanalytische 
opvattingen over werken met dromen. 
  
Marc Hebbrecht is psychiater, psychoanalytisch therapeut en psychoanalyticus. Hij is 
wetenschappelijk secretaris van de Belgische Vereniging voor Psychoanalyse en training 
analyst van IPA. Hij is werkzaam in het UPC KU Leuven, campus Kortenberg en in private 
praktijk te Tongeren. Hij is verbonden aan de opleidingen in de psychoanalytische therapie van 
KUL en de integratieve therapie van UIA. Hij publiceerde twee boeken en heel wat 
wetenschappelijke artikelen over het thema van dromen. 
 

  
Datum:    woensdag 2 februari om 20u00 
 
Thema:   Droom en trauma. Heeft de droom een traumatolytische functie? 
 
Spreker:   Marc Hebbrecht  
 
Inschrijven doet u via de website van de VVPT: www.vvpt.be 
 
Accreditatie (artsen): accreditatie Psychiatrie wordt aangevraagd. 
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Deelnameprijs bedraagt € 20. 

 
Na inschrijving en betaling via de website ontvangt u daags voordien een link waarmee u die 
avond kan deelnemen aan deze webinar. 
Het aantal deelnemers is beperkt tot 100. Schrijf dus snel in om u te verzekeren van een 
virtuele plaats in deze webinar. 

 

Wij hopen u ook ditmaal talrijk te mogen verwelkomen. 

 
Vanwege het VVPT-bestuur 
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