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VRIJDAG 27 & ZATERDAG 28 SEPTEMBER 2019

Ontvangst en koffie

5A: “Alleen luisteren?”
‘splendid isolation’ bestaat 
niet
door Gesine van Gent
referent: Roderik Hendriks
(max. 25 plaatsen)

Koffie

6A: Vele wegen leiden naar 
narcisme
door Frans Schalkwijk
(max. 25 plaatsen)

Lunch

7: Middagsymposium

Opening door Annemarie de Wit, voorzitter NPaV

Inleiding door de dagvoorzitter, Marc Hamburger

De drang naar de natuur en leegte
Michel van Veen

“It takes two to tango”
Eenzaamheid en seksualiteit in psychoanalytisch perspectief
Hetty Roholl

Thee

De wolf en de zeven geitjes
Eenzaamheid en angst in een gestagneerde kinder-
ontwikkeling
Roberte Korthals Altes

Twee min drie is een(zaam)
Over stagnaties en breuken in de analytische relatie
Jos van Mosel

Discussie

Borrel



NPAV SYMPOSIUM
VRIJDAG 27 & ZATERDAG 28 SEPTEMBER 2019

De Nederlandse Psychoanalytische Vereniging organiseert een tweedaags 
symposium rond het thema “Eenzaamheid”. 

Mensen zijn sociale dieren die niet goed zonder contact kunnen. Alleen zijn is een 
kunst, die niet voor iedereen is weggelegd. Innerlijke leegte en honger naar contact 
maakt dat je bereid bent je te onderwerpen aan wat anderen van je verlangen om 
maar niet in het eenzame gat te vallen. Voor anderen is contact dermate bedrei-
gend dat je je afschermt en terugtrekt in je eigen cocon. Beide uitersten zorgen 
voor een innerlijke eenzaamheid, waarbij men zich niet veilig kan voelen in de 
band met betekenisvolle anderen. In de intieme relaties (of het onvermogen te 
komen tot intieme relaties) zien we de reënscenering van de vroege objectrelaties 
of latere traumatisering, waarbij er barrières zijn ontstaan in het contact met 
anderen. Zonder iemand die de barrières helpt begrijpen, blijven we ronddraaien 
in depressieve gevoelens, in obsessies, somatiseren of verliezen we ons in de 
aanpassing. Dan gaat de emotionele verbinding verloren en kan men niet leren 
van zijn ervaringen, of die ervaringen niet ‘dromen’, zoals Ogden het formuleert. 
Dan is een emotionele verbinding in therapie of analyse nodig, waar in de 
overdracht eerst vorm kan krijgen wat het contact zo ondraaglijk maakt.

Op vrijdag en zaterdagochtend zijn er workshops waarbij het klinisch werk 
van de analytische praktijk centraal staat; daarnaast zijn er workshops waar-
bij het congresthema in film en muziek vanuit psychoanalytisch perspectief 
wordt belicht. Op zaterdagmiddag is er een plenair symposium met een 
viertal lezingen rond het congresthema.

We hopen u te mogen verwelkomen op één of meerdere programmaonder-
delen van deze twee dagen, verzorgd door leden en kandidaten van onze 
vereniging. Het congres is bestemd voor psychiaters, klinisch psychologen 
en psychotherapeuten en zij die daarvoor in opleiding zijn. Ook studenten 
zijn van harte welkom.
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PROGRAMMA VRIJDAG

09:00 – 09:30 uur

09:30 – 11:00 uur

11:00 – 11:30 uur

11:30 – 13:00 uur

13:00 – 13:45 uur

Ontvangst en koffie

1A: Psychic retreats. Over 
kelders, cocons en 
luchtkastelen: plekken 
zonder tijd
door Marc Hamburger
referent: Eva Prinsen
(max. 25 plaatsen)

Koffie

2A: Perversie in 
verschillende gedaantes
door Arjen Schut
(max. 25 plaatsen)

Lunch

1B: Pleidooi voor een 
kinderanalyse?
door Marian 
Ploegmakers-Burg
referent: Babette Bijlsma
(max. 25 plaatsen)

2B: “De droom is het ventiel 
van de ziel”, zei Freud. Over 
de betekenis van de droom 
in het psychoanalytisch 
proces
door Mariëtte Kester
referent: Marion van der 
Wijngaart-Wolfis
(max. 25 plaatsen)

3A: “Je gaat het pas zien als 
je het door hebt!”
Oefenen met overdracht en 
tegenoverdracht
door Famke Kwee
referent: Ingrid van de 
Ven

Thee

4A: Het verlangen naar 
contact;
een basisbehoefte vanuit 
verschillende levensfases 
bekeken
door Muriel Vermeulen
referent: Cileke Exler
(max. 25 plaatsen)

Borrel

3B: Bion’s omkeerbaar 
perspectief in structurele 
problematiek
door Pieter Niers
referent: Saskia 
Schmitz-Kooij
(max. 25 plaatsen)

4B: “On body and soul”. 
Van dissociatie naar 
associatie
door Merle Heinemeijer, 
Sacha Marlisa en Edwin 
Bouman
(max. 25 plaatsen)

Ontvangst en koffie

5A: “Alleen luisteren?”
‘splendid isolation’ bestaat 
niet
door Gesine van Gent
referent: Roderik Hendriks
(max. 25 plaatsen)

Koffie

6A: Vele wegen leiden naar 
narcisme
door Frans Schalkwijk
(max. 25 plaatsen)

Lunch

7: Middagsymposium

Opening door Annemarie de Wit, voorzitter NPaV

Inleiding door de dagvoorzitter, Marc Hamburger

De drang naar de natuur en leegte
Michel van Veen

“It takes two to tango”
Eenzaamheid en seksualiteit in psychoanalytisch perspectief
Hetty Roholl
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Borrel



13:45 – 15:15 uur

15:15 – 15:45 uur

15:45 – 17:15 uur

17:15 – 18:00 uur

Ontvangst en koffie

1A: Psychic retreats. Over 
kelders, cocons en 
luchtkastelen: plekken 
zonder tijd
door Marc Hamburger
referent: Eva Prinsen
(max. 25 plaatsen)

Koffie

2A: Perversie in 
verschillende gedaantes
door Arjen Schut
(max. 25 plaatsen)

Lunch

1B: Pleidooi voor een 
kinderanalyse?
door Marian 
Ploegmakers-Burg
referent: Babette Bijlsma
(max. 25 plaatsen)

2B: “De droom is het ventiel 
van de ziel”, zei Freud. Over 
de betekenis van de droom 
in het psychoanalytisch 
proces
door Mariëtte Kester
referent: Marion van der 
Wijngaart-Wolfis
(max. 25 plaatsen)

3A: “Je gaat het pas zien als 
je het door hebt!”
Oefenen met overdracht en 
tegenoverdracht
door Famke Kwee
referent: Ingrid van de 
Ven

Thee

4A: Het verlangen naar 
contact;
een basisbehoefte vanuit 
verschillende levensfases 
bekeken
door Muriel Vermeulen
referent: Cileke Exler
(max. 25 plaatsen)

Borrel

3B: Bion’s omkeerbaar 
perspectief in structurele 
problematiek
door Pieter Niers
referent: Saskia 
Schmitz-Kooij
(max. 25 plaatsen)

4B: “On body and soul”. 
Van dissociatie naar 
associatie
door Merle Heinemeijer, 
Sacha Marlisa en Edwin 
Bouman
(max. 25 plaatsen)

Ontvangst en koffie

5A: “Alleen luisteren?”
‘splendid isolation’ bestaat 
niet
door Gesine van Gent
referent: Roderik Hendriks
(max. 25 plaatsen)

Koffie

6A: Vele wegen leiden naar 
narcisme
door Frans Schalkwijk
(max. 25 plaatsen)

Lunch

7: Middagsymposium

Opening door Annemarie de Wit, voorzitter NPaV

Inleiding door de dagvoorzitter, Marc Hamburger

De drang naar de natuur en leegte
Michel van Veen

“It takes two to tango”
Eenzaamheid en seksualiteit in psychoanalytisch perspectief
Hetty Roholl

Thee

De wolf en de zeven geitjes
Eenzaamheid en angst in een gestagneerde kinder-
ontwikkeling
Roberte Korthals Altes

Twee min drie is een(zaam)
Over stagnaties en breuken in de analytische relatie
Jos van Mosel

Discussie

Borrel



PROGRAMMA ZATERDAG

09:00 – 09:30 uur

09:30 – 11:00 uur

11:00 – 11:30 uur

11:30 – 13:00 uur

13:00 – 13:45 uur

Ontvangst en koffie

5A: “Alleen luisteren?”
‘splendid isolation’ bestaat 
niet
door Gesine van Gent
referent: Roderik Hendriks
(max. 25 plaatsen)

Koffie

6A: Vele wegen leiden naar 
narcisme
door Frans Schalkwijk
(max. 25 plaatsen)

Lunch

5B: “Alleen in de opera…!”
door Willem Heuves
(max. 25 plaatsen)

6B: Het eerste gesprek. 
Over onbewuste 
communicatie, overdracht-
tegenoverdracht en 
enscenering
door Sylvia Janson
referent: Floor Valkering
(max. 25 plaatsen)

7: Middagsymposium

Opening door Annemarie de Wit, voorzitter NPaV

Inleiding door de dagvoorzitter, Marc Hamburger

De drang naar de natuur en leegte
Michel van Veen

“It takes two to tango”
Eenzaamheid en seksualiteit in psychoanalytisch perspectief
Hetty Roholl

Thee

De wolf en de zeven geitjes
Eenzaamheid en angst in een gestagneerde kinder-
ontwikkeling
Roberte Korthals Altes

Twee min drie is een(zaam)
Over stagnaties en breuken in de analytische relatie
Jos van Mosel

Discussie

Borrel
Programma vervolgt op achterzijde



Ontvangst en koffie

5A: “Alleen luisteren?”
‘splendid isolation’ bestaat 
niet
door Gesine van Gent
referent: Roderik Hendriks
(max. 25 plaatsen)

Koffie

6A: Vele wegen leiden naar 
narcisme
door Frans Schalkwijk
(max. 25 plaatsen)

Lunch

13:45 – 13:50 uur

13:50 – 14:00 uur

14:00 – 14:35 uur

14:40 – 15:15 uur

15:15 – 15:45 uur

15:45 – 16:20 uur

16:25 – 17:00 uur

17:00 – 17:15 uur

17:15 – 18:00 uur

7: Middagsymposium

Opening door Annemarie de Wit, voorzitter NPaV

Inleiding door de dagvoorzitter, Marc Hamburger

De drang naar de natuur en leegte
Michel van Veen

“It takes two to tango”
Eenzaamheid en seksualiteit in psychoanalytisch perspectief
Hetty Roholl

Thee

De wolf en de zeven geitjes
Eenzaamheid en angst in een gestagneerde kinder-
ontwikkeling
Roberte Korthals Altes

Twee min drie is een(zaam)
Over stagnaties en breuken in de analytische relatie
Jos van Mosel

Discussie

Borrel

Vervolg zaterdag programma



PERSONALIA

Ontvangst en koffie

5A: “Alleen luisteren?”
‘splendid isolation’ bestaat 
niet
door Gesine van Gent
referent: Roderik Hendriks
(max. 25 plaatsen)

Koffie

6A: Vele wegen leiden naar 
narcisme
door Frans Schalkwijk
(max. 25 plaatsen)
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7: Middagsymposium

Opening door Annemarie de Wit, voorzitter NPaV

Inleiding door de dagvoorzitter, Marc Hamburger

De drang naar de natuur en leegte
Michel van Veen

“It takes two to tango”
Eenzaamheid en seksualiteit in psychoanalytisch perspectief
Hetty Roholl

Thee

De wolf en de zeven geitjes
Eenzaamheid en angst in een gestagneerde kinder-
ontwikkeling
Roberte Korthals Altes

Twee min drie is een(zaam)
Over stagnaties en breuken in de analytische relatie
Jos van Mosel

Discussie

Borrel

Edwin Bouman,
psychotherapeut/psychoanalyticus,
zelfstandig gevestigd in Amsterdam

Cileke Exler, 
psychotherapeut voor kinderen, jeugd 
en volwassenen en psychoanalytica, 

zelfstandig gevestigd in Houten

Babette Bijlsma, 
psychotherapeut voor kinderen, jeugd 
en volwassenen en psychoanalytica,
zelfstandig gevestigd in Amsterdam

Marc Hamburger,
psychotherapeut/psychoanalyticus, 

zelfstandig gevestigd in Utrecht

Roderik Hendriks, 
klinisch psycholoog/psychoanalyticus 

i.o.,  zelfstandig gevestigd in 
Amsterdam

Gesine van Gent, 
arts-psychotherapeut/psychoanalyti-

ca,  zelfstandig gevestigd in 
Amsterdam en Bussum

Willem Heuves, 
psychotherapeut/psychoanalyticus 

voor kinderen, jeugd en volwassenen, 
zelfstandig gevestigd in Diemen

Sylvia Janson, 
psychotherapeut/psychoanalytica, 

zelfstandig gevestigd in Leeuwarden

Merle Heinemeijer, 
psychiater/psychoanalytica, 

zelfstandig gevestigd in Amsterdam

Roberte Korthals Altes,
(kinder- en jeugd) psychiater/psycho-

analytica, 
zelfstandig gevestigd in Amsterdam

Famke Kwee, 
psychotherapeut/psychoanalytica, 
zelfstandig gevestigd in Rotterdam

Mariëtte Kester, 
psychotherapeut/psychoanalytica, 
zelfstandig gevestigd in Amsterdam

Jos van Mosel, 
klinisch psycholoog/psychoanalyticus, 

zelfstandig gevestigd in Leiden en 
Amsterdam

Pieter Niers, 
klinisch psycholoog/psychoanalyticus, 

zelfstandig gevestigd in Zeist

Sacha Marlisa,
psychiater n.p./psychotherapeut/ 

psychoanalytica

Eva Prinsen, 
psychotherapeut/psychoanalytica 

voor kinderen, jeugd en volwassenen, 
zelfstandig gevestigd in Amsterdam

Hetty Roholl, 
seksuoloog/psychoanalytica, 

zelfstandig gevestigd in Bussum en 
Amsterdam

Marian Ploegmakers-Burg, 
klinisch psycholoog/psychoanalytica 

voor kinderen, jeugd en volwassenen, 
zelfstandig gevestigd in Amsterdam

Saskia Schmitz-Kooij
psychiater/psychoanalytica, 

zelfstandig gevestigd in Hengelo

Arjen Schut, 
psychotherapeut/psychoanalyticus 

voor kinderen, jeugd en volwassenen, 
zelfstandig gevestigd in Amsterdam

Frans Schalkwijk, 
psychoanalyticus/psychotherapeut, 
zelfstandig gevestigd in Amsterdam

Michel van Veen, 
psychotherapeut/psychoanalyticus, 
zelfstandig gevestigd in Amsterdam

Marion van der Wijngaart-Wolfis, 
psychotherapeut/psychoanalytica i.o., 
werkzaam bij Centrum Psychoanalyse 

en Psychotherapie Maastricht

Floor Valkering, 
psychotherapeut/psychoanalytica i.o., 

zelfstandig gevestigd in Heiloo

Muriel Vermeulen,
klinisch psycholoog voor kinderen, 

jeugd en volwassenen/
psychoanalytica, zelfstandig gevestigd 

in Utrecht

Annemarie de Wit, 
psychotherapeut en psychoanalytica, 
zelfstandig gevestigd in Eindhoven

Ingrid van de Ven, 
psychiater/psychoanalytica i.o., 

zelfstandig gevestigd in Lent



ALGEMENE INFORMATIE

LOCATIE SYMPOSIUM
Muntgebouw Utrecht
Leidseweg 90
3531 BG Utrecht

INSCHRIJVING
U kunt zich inschrijven voor het symposium via de website: www.symposiumpsychoanalyse.nl

Het symposium is toegankelijk voor psychiaters, psychotherapeuten en psychologen, of zij die 
hiervoor in opleiding zijn. In verband met de presentatie van klinisch materiaal en de daaraan 
verbonden geheimhoudingsplicht is een relevante BIG-registratie vereist. Degenen die nog 
geen BIG-registratie hebben, kunnen zich inschrijven door vooraf contact op te nemen met 
het secretariaat: info@npav.nl.

De kosten voor de workshops op vrijdagochtend, vrijdagmiddag en zaterdagochtend bedragen 
€ 80,- per dagdeel. Er zijn steeds twee parallelle workshops, waarbij u voor één van beide een 
keuze moet maken. U kunt zich per dagdeel apart inschrijven.

De kosten voor het zaterdagmiddagsymposium bedragen € 120,-.

Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor studenten; op vertoon van collegekaart 
kunnen zij voor € 40,- per dagdeel deelnemen aan de workshops en voor € 60,- aan het 
middagsymposium.

AANMELDEN EN ANNULEREN
Nadat u heeft betaald, ontvangt u een bevestigingsbericht. Hiermee is uw inschrijving 
definitief. Het bevestigingsbericht is tevens uw toegangsbewijs. Annuleren is mogelijk tot 
1 september 2019, het gehele bedrag minus €25,- administratiekosten wordt gerestitueerd.

ACCREDITATIE
Accreditatie van alle programmaonderdelen is aangevraagd bij de FGzP (klinisch psychologen), 
NVvP (psychiaters) en bij de NVP (psychotherapeuten).

CONTACT OVER DEELNAME

info@npav.nl

NEDERLANDSE PSYCHOANALYTISCHE 
VERENIGING
www.npav.nl
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Edward Hopper “Automat”,
Des Moines Art Center, Iowa


