Schuif aan!

Voed je met de nieuwste wetenschappelijke onderzoeken en proef
de recepten van Breburgse vaktherapeuten
NVBT-symposium 2020

Workshops

Op vrijdag 6 november 2020 vindt het NVBT-symposium plaats van
9.00 - 18.00 uur, dit jaar georganiseerd in samenwerking met de
vaktherapeuten van GGz Breburg te Tilburg.

Bij de inschrijving word je gevraagd om een top 3 te maken van workshops
die je graag wilt volgen. Uiterlijk een week vooraf ontvang je bericht over de
workshop waar je aan deel kan nemen.
- Generieke module en Trans-diagnostische factoren: “Wat kunnen we
Er worden lezingen gegeven door Dr. Ingrid Penzes – Driessen; “Geestelijke
ermee?’’
gezondheid in beeld” en dr. Suzanne Haeyen; “Beeldende therapie bij
Door Tineke de Graaff en Laura Zwinkels
persoonlijkheidsstoornissen: effectonderzoek en perspectieven vanuit
- “Ik zie ik zie wat jij niet ziet”
cliënten en therapeuten’’.
De beeldend therapeut door de ogen van ervaringsdeskundigen
door Karin van der Vegt, Marlies van Weelden en ervaringsAccreditatie en inschrijving
deskundigen van GGz Breburg
- Modi in Beeld.
Voor dit symposium krijg je 6 accreditatiepunten. Inschrijven kan via de link
Schematherapie door Fransje Nolet
op de website.
- Rouwverwerking: “Een andere manier van vasthouden”
Door Melanie van der Meer en Anita de Gouw
Er is plaats voor 100 beeldend therapeuten, dus zet de datum vast in je
- De therapeutische relatie centraal!
agenda en meld je zo snel mogelijk aan.
Door Leonie Walter en Lukas van Gestel
Kijk voor de voorwaarden en aanvullende informatie op
https://nvbt.vaktherapie.nl.

ALV
Eind van de ochtend vindt de Algemene Ledenvergadering plaats die
alleen toegankelijk is voor NVBT-leden.
In verband met het beperkte aantal plaatsen moet je je vooraf voor de
ALV opgeven via het aanmeldformulier voor het symposium.
Het is ook mogelijk om alleen aan de ALV deel te nemen, dit is kosteloos.
Alleen voor de ALV aanmelden kan via nvbt.secretaris@vaktherapie.nl.

RIVM-richtlijnen
Er is rekening gehouden met de actuele richtlijnen van het RIVM;
tot 100 mensen kunnen plaatsnemen in het theater waar de lezingen
én de ALV plaatsvinden. Iedereen kan dan 1,5 meter afstand
houden tot elkaar.

Locatie
Klassetheater
Carré 16
5017 JE Tilburg

jk tot
Hopeli

dan!

