Uitnodiging NVPA studiedag
zaterdag 16 november 2019
Het verdwenen Zelf, macht en onmacht in een narcistische
dynamiek
over de aard en gevolgen van emotionele en psychische mishandeling en
verwaarlozing binnen familie- en partnerrelaties. Daarbij wordt vooral gekeken naar
de fases en gevolgen van het gedrag van mensen met (kenmerken van)
persoonlijkheidsstoornissen (cluster B – narcisme, antisociale stoornissen) op
kinderen en volwassenen.
Door wie:
De invulling van de dag wordt verzorgd door het Verdwenen Zelf. Het Verdwenen Zelf is een
organisatie van ervaringsdeskundige coaches, therapeuten en psychologen. Iris Koops, de
oprichter, heeft twee boeken over deze problematiek geschreven en heeft eerder een
interview gegeven in Keerpunt nr.20 (*1) over de gevolgen van emotionele en psychische
mishandeling. De organisatie biedt psycho-educatie aan in de vorm van boeken, website,
workshops en trainingen voor zowel cliënten als professionals en beschikt over een netwerk
van meer dan twintig therapeuten en psychologen die individuele behandeling bieden aan
cliënten. https://verdwenenzelf.org/ / LinkedIn:
https://www.linkedin.com/company/verdwenen-zelf/).
(*1) Klik op de link voor een PDF van het interview
Programma
10.00 – 10.10 uur: Opening door dagvoorzitter Astrid Paalvast
10.10 – 11.10 uur: Drs. Richèlle Hodiamont:
“De gevolgen van een destructieve partnerrelatie of gezinssysteem”
11.10 – 11.20 uur: vragen uit de zaal
11:20 – 11:40 uur: koffie- en theepauze

11.40 – 12.50 uur: Drs. James Rijnders:
“Een meerdimensionale benadering voor complex trauma en de
gevolgen van narcistische mishandeling in het bijzonder”
12.50 – 13.00 uur: vragen uit de zaal
13.00 – 14.00 uur: lunch
14.00 – 15.30 uur: Prof. dr. Corine de Ruiter:
“Mythen over partnergeweld en kindermishandeling bij conflictscheidingen”
15.30 – 15.50 uur: koffie- en theepauze
15.50 – 16.20 uur: Panelgesprek met de drie sprekers
16.20 – 16.30 uur: Afsluiting door de dagvoorzitter
Sprekers en inhoud:
Prof. dr. Corine de Ruiter

Corine de Ruiter is hoogleraar Forensische psychologie aan de Faculteit Psychologie en
Neurowetenschappen van de Universiteit Maastricht. Haar onderzoeksinteresse ligt in de
relatie tussen psychische problematiek en geweld, de ontwikkeling, behandeling en preventie
van antisociaal gedrag bij kinderen en volwassenen en risicobeperking bij huiselijk geweld en
kindermishandeling. Zij heeft veel onderzoeken op deze gebieden gepubliceerd en heeft
tevens diverse boeken als (mede-)auteur op haar naam. Recent heeft ze gepubliceerd over de
noodzaak van het onderkennen van huiselijk geweld binnen de complexiteit van
conflictscheidingen.
Titel: “Mythen over partnergeweld en kindermishandeling bij conflictscheidingen”
Onder professionals bestaan nog veel mythen over conflictscheidingen. Dit toonde zij aan in
een survey onder 863 juridische en sociale professionals. Het aantal valse meldingen van
kindermishandeling na de scheiding wordt overschat en de prevalentie van partnergeweld
wordt juist onderschat. Veel professionals denken dat conflictscheidingen opgelost kunnen
worden met mediation, terwijl wetenschappelijk onderzoek het tegendeel uitwijst. Zij zal
ingaan op wat we weten over conflictscheidingen vanuit wetenschappelijk onderzoek. Juist bij
zo’n emotioneel beladen onderwerp, waarover vrijwel iedereen een sterke mening en vaak
ook een moreel oordeel heeft, is een anker in objectieve feiten belangrijk.
Verschillende professionals hebben verschillende rollen in conflictscheidingsgezinnen. Soms
richt een professional zich op traumaverwerking bij één van de gezinsleden. Maar als het jouw
taak is om de conflicten rondom de opvoeding en de omgang te verminderen is
onpartijdigheid en neutraliteit een must. Maar hoe lukt het je om te voorkomen dat je
ingezogen wordt door deze ‘moeilijke mensen’?

Een conflictscheiding is als een puzzel en alvorens je als professional de conflicten kunt
adresseren, is inzicht in de puzzelstukken essentieel. Tijdens de lezing worden voorbeelden
gegeven van instrumenten die je kunt gebruiken om dit inzicht te vergroten.
Drs. Richèlle Hodiamont

Richèlle Hodiamont is psycholoog NIP en werkt sinds 2012 als zelfstandig gevestigde in haar
praktijk voor Integratieve Psychotherapie in Dordrecht. Zij behandelt mensen met psychische
klachten die zijn ontstaan in destructieve relaties (ouder-kind, familie- en/of partnerrelaties).
De meeste mensen hebben traumagerelateerde stoornissen, en/of
persoonlijkheidsproblematiek ontwikkeld. In samenwerking met het Verdwenen Zelf geeft zij
ook workshops aan cliënten en trainingen aan professionals rondom het thema ‘narcisme &
psychopathie en de impact hiervan op een ander’. Van 2008 tot 2015 heeft zij gewerkt in een
Blijf van m’n Lijf Huis.
Inhoud: “De gevolgen van een destructieve partnerrelatie of gezinssysteem”
Het opgroeien in een destructief gezin of een relatie hebben met een persoon met
destructieve eigenschappen is uiterst moeizaam en verwarrend. Vanuit eigen en professionele
kennis behandelt zij de impact van persoonlijkheidsproblematiek bij de opvoeder of partner,
op het kind en de (latere) volwassene. Vaak is sprake van emotionele verwaarlozing en
mishandeling en niet zelden ook van fysiek en/of seksueel geweld. Cliënten kampen vaak met
forse existentiële problemen, met wantrouwen ten aanzien van zichzelf en anderen,
identiteitsproblemen en lichamelijke klachten. Vanuit casuïstiek uit de eigen praktijk gaat
Richèlle in op het herkennen van deze trauma gerelateerde problematiek bij cliënten en
mogelijke behandelinterventies.
Drs. James Rijnders

James Rijnders is GZ psycholoog, opgeleid als (cognitief) gedragstherapeut en EMDR
practitioner. Hij is verbonden geweest aan het Instituut voor Ziekenhuiswetenschappen in
Amsterdam en aan een psychiatrisch ziekenhuis op Curaçao. Sinds 1989 is hij verbonden aan

de Psychologen Praktijk Huiswaard in Alkmaar. De praktijk is gespecialiseerd in de
behandeling van chronische angst- en paniekstoornissen en (complexe) PTSS.
Hij is door Jeffrey Young in de jaren negentig opgeleid in de schematherapie en behoort tot
de eerste generatie EMDR therapeuten in Nederland. Daarnaast geeft hij workshops aan
familiemediators over de mogelijke oorzaak en gevolgen van problematische
echtscheidingen. Hij is betrokken geweest bij de totstandkoming van de boeken van Iris
Koops.
Titel: “Een meerdimensionale benadering voor complex trauma en de gevolgen van narcistische
mishandeling in het bijzonder”
Narcistische mishandeling is een vorm van emotionele terreur c.q. ernstige emotionele
mishandeling die al op jonge leeftijd kan leiden tot vroegkinderlijk trauma en later tot
persoonlijkheidsproblematiek. Ook op volwassen leeftijd kunnen vanuit onwetendheid en
soms kinderlijke onschuld ervaringen met een narcistische dader(verleider) leiden tot
ingrijpende lichamelijke en psychische klachten. De consequenties zijn vaak desastreus voor
het slachtoffer. Hij zal in zijn presentatie verder ingaan op de begrippen complex trauma en
complexe PTSS. Ook zullen vanuit zijn behandelvisie de meervoudige aspecten van deze
problematiek aan de orde komen en de mogelijkheid van een synergetische wijze van
behandelen om de klachten te verlichten en daar waar mogelijk te verhelpen.

Praktische informatie
Aanmelding: Uiterlijk tot en met 3 november 2019.
Uitsluitend via de NVPA-website: https://nvpa.org/trainingen/public
Niet-leden zijn welkom op deze studiedag. NVPA-leden hebben bij een te groot aantal
aanmeldingen in principe voorrang bij de aanmelding.
Deelnamekosten:
De prijs voor de studiedag bedraagt:
* Voor leden €90 (incl. 21% BTW). Inclusief koffie/thee, lunch en tussendoortjes.
* Voor niet-leden € 110 (incl. 21% BTW). Inclusief koffie/thee, lunch en tussendoortjes..
Studie-uren
Deze studiedag geldt voor de verplichte bijscholing PSBK en telt voor 6 scholings-uren of 6
PSBK-uren.
Certificaat
Bij aanvang ontvangt u een enquêteformulier. Na afloop kunt u een ingevuld exemplaar
inleveren bij de organisatie en ontvangt u een certificaat.
Informatie
De Powerpoints van de lezingen worden na afloop aan de deelnemers verzonden.
Locatie:
Postillon Hotel Bunnik
Baan van Fectio 1
3981 HZ Bunnik

Speciale dieetwensen
Heeft u speciale dieetwensen: Dan gaarne per e-mail melden. Dan kunnen wij dat tijdig
doorgeven. Formuleer uw dieetwens (onder vermelding van uw naam) s.v.p. duidelijk.
→ U kunt uw wensen tot uiterlijk 4 november a.s. doorgeven aan het secretariaat van het
NVPA. Tijdens de studiedag kunnen er geen verzoeken in behandeling genomen worden!
Annulering deelname:
Annulering van de deelname aan de studiedag is mogelijk tot 7 werkdagen voor de aanvang
van de studiedag. Dat betekent concreet uiterlijk tot 6 november 2019.
Bij annulering na deze datum wordt het volledige deelnamebedrag van de studiedag in
rekening gebracht.
(Annuleringsreglement – klik op de link)

Hoe de locatie te bereiken:
- Per Auto A28 vanaf Zwolle / Utrecht / Amersfoort
Neemt u de afslag Nijkerk(9) vanaf de autosnelweg A28 tussen Utrecht en Zwolle.
- Per openbaar vervoer
Neem vanaf NS Station Utrecht de stoptrein richting Rhenen. Stap uit in Bunnik, het
tweede station na Utrecht. Het hotel ligt op ca. 10 minuten lopen vanaf het station. Volg het
voetpad “Anton van Dampad”. Aan het einde van dit voetpad ziet je het hotel aan de
rechterhand liggen.
Tevens is het hotel vanaf Utrecht Centraal via buslijn 41 te bereiken. Beide bussen
stoppen voor het hotel bij halte Kosterijland.
Parkeren:
Postillion Hotel Utrecht Bunnik beschikt over meer dan 650 (gratis) parkeerplekken direct voor de
deur. Ook is er de gelegenheid tot het opladen van uw elektrische auto. Daarnaast beschikken wij
over Female Touch plekken, minder valide plekken en trainer plekken

