FOREVER YOUNG!!!
HELE LEUKE BASISCURSUS SCHEMATHERAPIE OP TEXEL
4 dagen in maart 2019 (11 t/m 14 maart 2019) in Strandhotel Noordzee, direct aan zee,
mooi hotel met lekker eten en ruime eenpersoonskamers!!
Basiscursus Schema Therapie voor Persoonlijkheidsstoornissen
Docent: Marjon Nadort, behandelaar en trainer/opleider schematherapie.
Omvang:
25 uren: 4 aaneengesloten dagen (maandag t/m donderdag), maandag beginnen we om 12.00 uur i.v.m.
aanreizen cursisten en we stoppen donderdag om 16.00 uur. Woensdagmiddag vrije middag, op woensdag cursus 's ochtends
en 's avonds.
Aantal dln:
maximaal 14.
Doelgroep:
Hulpverleners, die werken met cliënten met persoonlijkheidsstoornissen en/of hardnekkige stemmings- en
angststoornissen
Docent:
Marjon Nadort, Psychotherapeut en supervisor/opleider gedragstherapie en schematherapie
.
Locatie:
Strandhotel Noordzee, direct aan zee in de Koog, Texel. Zie voor informatie:
http://www.strandhotelnoordzeetexel.nl/bladerboek/
Data:
Kosten:

11 t/m 14 maart 2019.
€ 1695: cursus incl. reader, mooie eenpersoonshotelkamer met douche,
4 x lunch, 3 x diner.

Erkenning:

VGCt: erkend als nascholingscursus voor 25 punten.. Geaccrediteerd voor 25 punten door Register
Schematherapie als basiscursus. Accreditatieaanvraag voor Ned. Ver. Van Psychiatrie voor 23 punten (in
verleden altijd geaccrediteerd). Geaccrediteerd door FGZp voor 16 punten.

Informatie en inschrijving: M. Nadort, Margriete van Clevelaan 13, 1181 BC Amstelveen, 020-6412870.
e-mail: marjon.nadort@wxs.nl Folder hotel: zie http://www.strandhotelnoordzeetexel.nl/bladerboek/

Een belangrijke nieuwe ontwikkeling in de psychotherapie is het toepassen van Schemagerichte Cognitieve Therapie (SCT)
volgens het model van Jeffrey Young bij behandeling van persoonlijkheidsstoornissen.
De cursus omvat de volgende onderdelen: assessment, gebruik van schemavragenlijsten, casusconceptualisatie, specifieke
cognitieve technieken, experiëntiële technieken (psychodrama, imaginatie), interpersoonlijke technieken (limited reparenting,
empathische confrontatie, grenzen stellen) het aanleren van nieuw functioneel gedrag en het “modus-model”.
Cursus wordt al meerdere jaren gegeven en wordt zeer gewaardeerd door cursisten.
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