ISSOOH Workshop Cyclus 2022 " De interventieve Systeemtherapeut ".
…wanneer doe je wat ?! …
Wordt een betere en completere therapeut.
Opleider Drs. Rick Pluut

WORKSHOP 2

Vrijdag 13 mei 2022

West-Indisch Huis, Amsterdam

“Werken met Nieuw Samengestelde Gezinnen (NSG) :
strategieën en valkuilen”.
Programma
Inloop vanaf 08.30 uur.
Start programma 09.00 uur

09.00 uur Ontvangst en introductie
09.10 -10.40 uur
Uitleg van de dag . Ontstaan van Rick’s NSG model .
Basis-kenmerken bij het werken met Nieuw Samengestelde Gezinnen.
Karakteristieken, voordelen en mythes bij Nieuw Samengestelde Gezinnen. Schema van Rick’s NSG behandeling.
Overgang van eenoudergezin naar N.S.G. Knelpunten en “restanten” bij kinderen, adolescenten en ouders.
10.40 - 11.00 uur koffie/thee pauze
11.00 - 12.30 uur
Het ordenen van de informatie van het aangemelde gezin en de hulpvraag.
Oefenen met maken van een kleuren-genogram.De aanmeldingsklacht een plaats geven in het kleuren-genogram.
Risicofactoren en/of valkuilen bij Nieuw Samengestelde Gezinnen.
12.30-13.30 uur gezamenlijke lunch ( inbegrepen)
13.30- 15.00 uur
Start van de behandeling. Beschrijving van 4 stappen in de aanpak. Aandacht o.a. voor waar te beginnen, wie
wanneer uit te nodigen en wie/wat niet te behandelen , rol en keuzes voor therapeut.
Fundamenteel verschillende interventies in behandeling bij gedragsproblemen of stemmingsproblemen. Oefenen met
casuistiek.
15.00 - 15.20 uur pauze
15.20 - 16.50 uur
N.S.G. met relatieproblemen als hulpvraag: kenmerken en valkuilen/risicofactoren.
Illustraties , vragen en oefenen met ingebrachte casuistiek.
Beantwoorden van vragen.
16.50-17.00 uur
Afsluiten en invullen evaluatieformulier

Instituut voor Systeembenadering, Supervisie, Opleiding, Onderzoek - Holland

Leerdoelen:
•
•
•
•
•

Belangrijke karakteristieken van NSG of hertrouwde echtparen gaan herkennen.
Transitie dilemma's opsporen en overgangen mogelijk maken.
Mythes en valkuilen van/voor Nieuw Samengestelde gezinnen /echtparen en therapeuten uitleggen en
visualiseren.
Het maken van een kleuren-genogram.
Onderscheid maken tussen psycho-educatief en veranderingsgericht werken.

Accreditatie punten:
NVRG 6
FGzPt 7
NIP Eerstelijns psycholgen 7
NIP Kinder & Jeugd/ NVO 7 herregistratie ( 2 behandeling -1 diagnostiek - 0,5 overige taken)
Kwaliteitsregister Psychotherapie NVP 6

ISSOOH
Drs. Rick Pluut
GZ-Psycholoog-Psychotherapeut BIG
Email : issooh-workshops@ziggo.nl

website : www.issooh.com
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