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Training GehechtheidsBiografisch Interview 

 

INLEIDING 

Het GehechtheidsBiografisch Interview 

(GBI) is een erkend diagnostisch 

instrument naar gehechtheidsstijlen, met 

goede psychometrische kwaliteiten (van 

IJzendoorn et al., 1995; Beijersbergen, 

2008).  

In het GBI treden (onbewuste) 

interactiepatronen naar voren die 

enerzijds het startpunt kunnen vormen 

voor behandeling, en anderzijds ook 

zicht geven op de interpersoonlijke 

dynamiek tijdens de behandeling. 

Kennis van de gehechtheidsstijl van de 

patiënt maakt het verder mogelijk om de 

affectregulatie, de overdracht en 

tegenoverdracht en de reacties op 

separaties beter te begrijpen (Diamond 

et al., 2003). 

 

 

INHOUD 
 

Het GBI is een semi-gestructureerd interview dat ongeveer één tot anderhalf uur duurt. Volgens een vast stramien 

worden de ervaringen van de patiënt met zijn/haar belangrijkste gehechtheidsfiguren tijdens de kinderjaren 

bevraagd. Hierbij wordt ook gepeild naar de betekenis daarvan voor de geïnterviewde op dit moment. Door deze 

specifieke opbouw van het interview wordt het gehechtheidssysteem van de patiënt geactiveerd. Het gedetailleerd 

transcript van het interview laat toe om de gehechtheidsstijl, alsmede de onverwerktheid van traumatische ervaringen 

en/of verlies te bepalen.  

Tijdens de training wordt ingegaan op de klinische relevantie van het instrument, en leren de deelnemers het GBI af 

te nemen en op een systematische manier klinisch te interpreteren. 

 

DOCENTEN 

 

Mw. Mr. Drs. Sandra den Hollander, orthopedagoog, werkzaam in eigen praktijk, voor gehechtheids- en 

persoonlijkheidsonderzoek, psychotherapie, coaching, advies en MBSR/MBCT training voor kinderen en 

volwassenen. In het kader van het gehechtheids- en persoonlijkheidsonderzoek gebruikt ze o.a. het GBI als 

diagnostisch instrument. Zij is bestuurslid van de NVVR. 

 

Mw. Drs. Greet Kuipers, psychiater-psychoanalytisch psychotherapeut, werkzaam bij de crisisdienst van de GGZ 

Breburg te Tilburg. Ze is plaatsvervangend opleider binnen de A-opleiding psychiatrie. Ze bereidt een 

promotieonderzoek voor over gehechtheid en mentaliseren bij anorexia en bulimia nervosa.  

 

PRAKTISCHE INFORMATIE 

 

- Voor wie: Deze training richt zich tot orthopedagogen, klinisch psychologen, psychotherapeuten, psychiaters en 

bachelors in de toegepaste psychologie. 

- Waar: De training vindt plaats in Hotel Central, Burg, Loeffplein 98, 5211 RX ’s-Hertogenbosch (http://www.hotel-

central.nl/). 

Vrijdag 22 januari & 19 februari 2016 van 10-16u 
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INSCHRIJVING & BETALING 

 

Betalen kan enkel via overschrijving van het 
cursusgeld op het  rekeningnummer van de NVVR 
(Vught): NL59 INGB 0005 1271 54. Het BIC nummer 
is: INGBNL2A met de vermelding ‘Training GBI’. Na 

betaling bent u verzekerd van deelname. 
 
Cursusgeld: 
 

 Niet leden: 400 euro. 

 Leden NVVR & VVKP: 350 euro 

 
Accreditatie  FGzPt (5 punten)  en NVvP (10 punten) 
is toegestaan. 
 
Koffie, middaglunch en documentatie zijn 
inbegrepen.  
 
Bij annulatie na 10 januari 2016 worden €50 
annulatiekosten in rekening gebracht. 
 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Sandra den Hollander: 
denhollandersandra@gmail.com 

 

 

Voor nadere informatie over vacatures 
of voor het afgeven van uw cv kunt u 
terecht op onze website op 

www.uitgeverijmoens.nl 

INSCHRIJVINGSFORMULIER 
 
 
Gegevens deelnemer:   _________________________________________________ 
 

Bedrijf/Instelling:             _____________________________________________ 
 
Afdeling:                            ______________________________________________________ 
 
Naam Deelnemer:             ______________________________________________________ 
 
Adres:                                ______________________________________________________ 
 
Postcode/gemeente:         ______________________________________________________ 
 
Telefoonnummer:              ______________________________________________________ 
 
E-mail adres:                     ______________________________________________________ 

 
Factuuradres (indien afwijkend): 
 
 
Bedrijf/Instelling:                ______________________________________________________ 
 
Adres:                                ______________________________________________________ 
 
Postcode/gemeente:         ______________________________________________________ 
 

 
U kunt bovenstaand formulier invullen en per post opsturen naar NVVR, 
Piacenzastraat 19, 5262 JG Vught, Nederland, of u kunt de online versie invullen 
via http://www.rorschach.nl/GBI.  
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