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De Viersprong presenteert 

Therapieresistentie 
bied daar maar eens weerstand aan! 



Programma 
 

09.30 uur Welkom en vooruitblik naar de dag 
Prof. Dr. Roel Verheul 

09.45 uur Tijd voor Cluster C – State of the Art 
Dr. Joost Hutsebaut 

10.15  uur Kunnen vermijdende mensen een platform opzetten voor  
vermijdende mensen? 
Ervaringsdeskundige  

10.30 uur Pauze 

11.00 uur Workshop ronde 1 

12.15 uur Lunch 

13.15 uur Workshopronde 2  

14.45 uur Workshopronde 3 

16.00 uur Pauze 

16.30 uur Zogenaamde therapieresistente patiënten: Een nieuw perspectief 
Prof. Dr. Patrick Luijten 

17.15 uur Afsluiting 
Prof. Dr. Roel Verheul 
 

Vooruitgang boeken met de patiënt….soms een hele uitdaging! 

Vaak wordt over patiënten met persoonlijkheidsproblematiek gesproken alsof ze 
moeilijk of zelfs helemaal niet te behandelen zijn.  
De heftigheid van de problematiek kan overweldigend zijn, zowel voor patiënten 
als therapeuten. En soms blijken de patronen, die aan de wat stillere vormen van 
lijden ten grondslag liggen, bijzonder hardnekkig en zeker niet minder (zelf)
destructief.  

Met dit symposium willen we inzoomen op begrippen als weerstand en  
therapie resistentie.  
- Wat verstaan we onder ‘weerstand’ tegen verandering?  
- Wat betekent het wanneer we spreken van therapieresistentie?  
- En hoe bepalen deze begrippen ons therapeutisch denken en handelen?  

In het psychoanalytische woordenboek (H. Stroeken, 2008) lezen we dat  
weerstand niet toevallig een term is uit de wereld van de krijgskunde. Dit thema 
komt tot uitdrukking in het werk van de jonge Freud met talrijke metaforen als 
“verzet dat moet worden gebroken”, en termen als “bezetting” en “front vormen 
tegen de vijand”.  
Het wordt de therapeut ook niet altijd gemakkelijk gemaakt en de vormen waarin 
weerstand optreedt zijn divers. Soms lijken patiënten zich te verzetten tegen de 
behandeling. Soms treedt een hardnekkige impasse op.  
En wat als een verbetering in het klachtenpatroon eigenlijk geen vooruitgang, 
maar juist een stagnatie of een herhaling betekent? 

Het psychoanalytisch denken over weerstand is doorheen de jaren geëvolueerd. 
Meer aandacht gaat uit naar het begrijpen van de functionaliteit van de weerstand 
en de angst die eraan ten grondslag kan liggen.  
Laten we onszelf de vraag stellen ……… 
 

….moeten we weerstand bestrijden of juist omarmen?  

 Van weerstand naar verlangen   
In deze workshops ervaart u hoe weerstand door de therapeut bewerkt 
wordt en het conflict met de onderliggende behoeften en verlangens in 
beeld komt. Durft u het aan? Door Martine Westenbroek, Pierre Sebregts, 
Angele Olearnik, Hennie Broeren, Gerard Hagenaar & Jackie Heideman. 

 Therapeutisch Psychologisch Onderzoek: Samen weer in beweging!  
In deze workshop laat Hilde De Saeger u zien hoe TPO een oplossing kan 
bieden bij therapieresistentie en wel degelijk weerstand weet te bieden!  

 

 ‘Blaming’ de patiënt? Of begrijpen van de enscenering?  
Sylvia Janson legt u uit hoe tegenoverdracht gebruikt kan worden als 
‘instrument’ om complexe overdrachts-tegenoverdrachts-ensceneringen te 
begrijpen en stagnaties in een behandeling te doorbreken. 

 Als ‘goed meewerken’ aan de behandeling weerstand blijkt te zijn….  
Een workshop die laat zien hoe u de ISTDP methodiek toe kunt passen 
binnen uw patiëntbehandelingen.  
Door José Verpoort, Tineke Roks & Jose Gelens. 

 

 Workshops 


