
Het psychoanalytische gedachtegoed en de behandelvormen die daarvan zijn afgeleid staan onder druk omdat alles in 

deze tijd steeds korter en efficiënter wordt. Het is een uitdaging om te zoeken naar manieren waarop het waardevolle 

psychoanalytische weten kan getransformeerd worden naar een bruikbare klinische context voor kortdurende 

interventies, zonder daarbij de gehele persoon in al zijn complexiteit uit het oog te verliezen. Het is een belangrijke 

uitdaging om snel zicht te kunnen krijgen op de onbewuste dynamieken, de angsten en de verlangens die zich achter de 

weerstanden verschuilen en om dit ook op heldere wijze te vertalen naar de patiënt. 

Er zijn verschillende theoretische modellen voor intensieve kortdurende psychodynamische psychotherapie: de meer 

interpersoonlijke benaderingen zoals het DIT-model (Lemma, Target & Fonagy) en de meer intrapsychische 

benaderingen. Allan Abbass treedt in de sporen van Davanloo als representant van de intrapsychische benadering. Hij zal 

ons op deze studiedag meenemen in een heldere uiteenzetting van zijn metapsychologisch kader, vertrekkend vanuit de 

hechtingstheorie.  Van hieruit kan het psychische lijden, in al zijn vormen, van ‘licht’ tot ‘zwaar’, begrepen worden. Hij zal 

daarbij ook het wetenschappelijk onderzoek naar zijn model en naar de effectiviteit ervan kort toelichten.

Daarna zal Allan Abbass met behulp van videomateriaal een presentatie geven van de diagnostiek en behandeling van 

patiënten met persoonlijkheidsstoornissen. Hierbij zal hij enkele specifieke therapeutische technieken illustreren om te 

werken met de defensiemechanismen. Hij gaat hierbij  actief en procesmatig vrij directief te werk. 

Er is voor deze studiedag geen grondige voorkennis vereist van het psychoanalytisch gedachtegoed. Hierdoor kan de 

studiedag ook inspirerend zijn voor psychotherapeuten van andere oriëntaties of voor eerstelijnspsychologen met 

interesse voor een verdiepende manier van kortdurend werken. Tegelijk zal deze verdiepende teaching waarbij 

specifieke technieken worden geïllustreerd met behulp van videomateriaal ook voor ervaren psychoanalytische 

psychotherapeuten een inspiratiebron zijn voor hun therapeutische praktijk.

De studiedag zal volledig in het Engels verlopen.
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Voormiddag

8u30 Onthaal, inschrijving, koffie

9u00    Patrick Luyten: Inleiding

9u15 Metapsychology of Personality Disorders

10u45  Pauze

11u15  Moderate to Highly Resistant Personality Disorders: 
Breaking Through Resistance

13u00  Lunch

Namiddag

14u00  Mild to Moderate Fragile Character Structure Patients: 
Building Capacity

15u 45 Pauze

16u00  Severe Fragile Character Structure and Borderline Patients: 
Building Structure and Capacity

17u45 Afsluiting en receptie

PROGRAMMA

INFO



Prijs
95 €     VVPT-lid  
120 €   externe deelnemer 
60 €     studenten
Broodjeslunch inbegrepen
Restitutie niet mogelijk

Betaling voor 15 april 2018 op
Reknr. BE05 0012 7784 6775
swiftcode/BIC: GEBABEBB 

Verdere inlichtingen
annie.vandevijver@tessaract.be

Accreditering voor artsen is aangevraagd.

INSCHRIJVEN BIJ
Info@vvpt.be
met vermelding van naam, werkplek, vvpt-
lidmaatschap, evt. student (met bewijs)

Dr. Allan Abbass is Professor of Psychiatry and Psychology, 

Director of Psychiatric Education, and founding Director of the Centre for 
Emotions and Health at Dalhousie University in Halifax, Canada. He is 
known for simplifying the theory and technical aspects of the ISTDP 
model, with the use of algorithms and through highlighting moment-to-
moment processes that inform interventions. Dr. Abbass’ recent research 
includes clinical trials and meta-analyses of Short-Term Dynamic 
Psychotherapy, including the Cochrane Review of Short-Term 
Psychodynamic Psychotherapy for common mental disorders. He 
provides training programs for local and international audiences in the 
area of anxiety, depression, somatic disorders, and personality disorders. 
Dr. Abbass’ critically acclaimed textbook on ISTDP “Reaching Through 
Resistance: Advanced Psychotherapy Techniques” was published in 2015. 
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Prof. dr. Patrick Luyten is als hoogleraar verbonden aan de 

Onderzoekseenheid Klinische Psychologie van de K.U.Leuven en het Research 
Department of Clinical, Educational, and Health Psychology, University College London 
(UK). Zijn meest recente boek, Handbook of Psychodynamic Approaches, publiceerde 
hij samen met Linda Mayes, Peter Fonagy, Mary Target en Sidney Blatt bij the Guilford
Press. Het ontving de 2015 Goethe Award for Psychoanalytic and Psychodynamic 
Scholarship.
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