
Schematherapie is een integratieve 
therapie waarin methoden en  
technieken uit de interpersoonlijke, 
experiëntiële- en psychodynamische 
therapie geïntegreerd zijn in een  
theoretisch model gebaseerd op de 
cognitieve theorie, met als doel  
persoonlijkheidsproblematiek  
effectief te kunnen behandelen. 

Schematherapie (ST) wordt steeds belangrijker 
in de behandeling van hardnekkige klachten bij 
zowel AS I als AS II. In deze 25 u cursus zal 
ingegaan worden op problematische situaties  
in de therapiekamer. Disfunctionele modi zijn 
vaak een behoorlijke uitdaging. Dit kan zich 
uiten in overspoelende emoties, genadeloze 
straffers en hardnekkige copingmodi. 

Deelnemers leren om in moeilijke situaties:
•  de relatie met de cliënt op therapeutische 

wijze te blijven hanteren
•  goed te blijven luisteren, verstaan en  

begrijpen van inhoudelijke betekenissen  
en woordkeus en spreekstijl aan te passen 
aan kenmerken van cliënten

•  regie te houden over het behandelgesprek 
•  een behandelplan goed uit te leggen en te 

volgen en de wensen van de cliënt daar  
actief bij te betrekken 

•  meer vaardigheden en flexibiliteit te 
ontwikkelen in het omgaan met  
hindernissen

Tijdens de hele cursus wordt, in de  
cursusbijeenkomsten, gebruik gemaakt 
van eigen casuïstiek bij het oefenen van  
de therapeutische vaardigheden.
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data zie website voor actuele data/plaats
plaats  Maastricht/Eindhoven/Utrecht
docenten Drs. Wiesette Krol (klinisch psycholoog)
 Drs. Guido Sijbers (klinisch psycholoog)
 Drs. Rosi Reubsaet (klinisch psycholoog)
 Judith Vanhommerig (geregistreerd   
 vaktherapeut, Psychodramatherapeut  
 en senior schematherapeutisch werker)
  Judith Hollands (geregistreerd vakthe- 

rapeut en senior schematherapeutisch  
werker)

kosten  € 950 voor 25 uur  

aanmelden  info@academievoorschematherapie.nl

voor meer aanbod en ontwikkelingen:
www.academievoorschematherapie.nl

Accreditatie cursus
Voor deze cursus wordt erkenning door de 
VGCt als vervolgcursus en FGZp in het kader 
van de herregistratie regeling voor Klinisch 
Psychologen en de SFVB (vaktherapeuten) 
aangevraagd. Erkenning is inmiddels al vaker 
toegekend voor vorige cursussen. 

Voor degenen die lid willen worden van  
de VGCt is het gevolgd hebben van een  
basiscursus van 100 uur een voorwaarde.
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