
                                   

 
Aankondiging 
 

Hierbij informeren wij u over de refereeravond op dinsdag 13 juni a.s. in theater De Nieuwe Kolk, 

Weierstraat 1 te Assen. 
 

Thema: Persoonlijkheidsontwikkeling; structuur en dynamiek 
 

Op deze refereerbijeenkomst wordt een psychodynamisch model van de ontwikkeling van de 
persoonlijkheid besproken. Vanaf het prille bestaan van een mens is er een wisselwerking gaande 
tussen aanleg en omgeving waardoor zowel de ‘hardware’-kant (lichaam, neurologie, biochemie) als 
de ‘software’-kant (voelen, denken, oordelen, handelen, bewustzijn) van het individu en zijn 
persoonlijkheid gevormd worden. In deze ontwikkeling ontstaan de persoonlijkheidsstructuur 
(structurele kenmerken, karaktertrekken) en de persoonlijkheidsdynamiek (gedrag, afgestemd op de 
situatie). De ontwikkeling voltrekt zich in fasen en deze fasen vormen lagen in de persoonlijkheid. 
Het functioneren van deze lagen wordt bepaald door de actuele context en de actuele 
spanningsregulatie.  
Voor de diagnostiek van de persoonlijkheid is het van belang om kennis te hebben van de 
verschillende lagen in de persoonlijkheid om zodoende het actuele niveau van functioneren in te 
kunnen schatten. De psychodynamische diagnostiek is (multi)dimensioneel (integratie-desintegratie, 
defect-tekort-conflict).  
Voor de behandeling van personen is het van belang om aan te sluiten bij het niveau van 
functioneren zodat de werkrelatie daarop afgestemd kan worden. 
 

Promopitch 

Bij evidence based behandelen zijn er duidelijke bewijzen voor de effectiviteit van een behandeling. 
Toch worden behandelingen niet even goed door elk gezin ontvangen. Vanuit een brede invalshoek 
wordt in een onderzoek getracht inzicht te geven in welke factoren belemmerend of stimulerend 
kunnen werken in het behandelsucces van families, buiten de behandeling om. Halewijn Drent 
vertelt in zijn pitch over motivatie bij de ouders voordat de eigenlijke behandeling is begonnen: 
welke gezins- en kindfactoren hangen samen met een hogere motivatie (of bereidwilligheid om te 
veranderen) om te beginnen aan een behandeling.  
 

Programma 
 

17.00 uur inschrijven en soep en broodjes 
18.00 uur promopitch 
18.20 uur Deel 1 – psychodynamisch model persoonlijkheidsontwikkeling 
19.30 uur pauze 
19.50 uur Deel 2 – lagen in de persoonlijkheid 
20.50 uur discussie en afsluiting 
  
Sprekers 

 Karel J. Teune, klinisch psycholoog, psychotherapeut, hoofddocent RUG/UPO-G/PPO 

 Halewijn Drent, promovendus 
 
Accreditatie is aangevraagd bij NVP, V&V, VSR, NVvP, NIP, NVO, SKJ, FGzPt 
 
Inschrijven kan via het inschrijfformulier tot en met 5 juni, op 6 juni ontvangt u bericht over 
deelname. 

https://www.accare.nl/childstudycenter/opleidingen/bijscholing/refereerbijeenkomsten/refereerbijeenkomsten-assen/inschrijven-refereerbijeenkomst-assen-juni-2017
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