Training Thematic Apperception Test (TAT)

Mechelen, vrijdag 3 maart, 17 maart
& 31 maart 2023.
Wanneer?
Vrijdag 3 maart 2023
Vrijdag 17 maart 2023
Vrijdag 31 maart 2023

Waar?
De cursus vindt plaats in het
CGG De Pont, Lange
Ridderstraat 20, 2800 Mechelen.
(op loopafstand van het centraal
station)

Voor wie?
Klinisch psychologen,
psychotherapeuten & GZpsychologen.
Gezien het belang van de
interactie tussen de deelnemers
en de vele oefenmomenten is het
aantal deelnemers beperkt.

NVVR
Nederlands Vlaamse
Vereniging van de
Rorschach en
Projectieve Methoden

De TAT is een veelgebruikt instrument in de
klinische
psychodiagnostiek
van
adolescenten en volwassenen. In de
klinische praktijk is de TAT zelfs populairder
dan de rorschachtest. Helaas om de
verkeerde reden. Clinici geloven namelijk
dat ze de TAT-verhalen onmiddellijk kunnen
interpreteren terwijl de rorschachtest een
complex coderings-systeem vergt. De
gevolgen van een intuïtieve klinische
interpretatie van de TAT laten zich raden:
subjectieve en wetenschappelijk niet
onderbouwde uitspraken met een lage
betrouwbaarheid. Voorts zijn clinici zelden
op de hoogte van het bestaan van klinisch
relevante en empirisch onderbouwde
scoringssystemen voor de TAT (Jenkins,
2008).
Deze driedaagse praktische vorming wordt
nu voor de derde keer georganiseerd. In
deze training staan de vaardigheden om de
TAT op een wetenschappelijke en
systematische wijze te interpreteren
centraal. De eerste opleidingsdag is gewijd
aan de wetenschappelijke status, de
gestandaardiseerde afname (keuze van de
platen, instructie, verloop van de afname en
navraag) en de kwalitatieve analyse van
TAT-verhalen. Algemene richtlijnen en
belangrijke theoretische perspectieven om
TAT-verhalen kwalitatief te interpreteren
worden besproken.

Voor de kwantitatieve benadering van de
TAT worden twee opleidingsdagen
voorzien waarin twee scoringssystemen
grondig worden uitgediept : (1) de Social
Cognitions and Object Relations Scale van
Drew Westen (SCORS-G) om de
verschillende dimensies van objectrepresentaties te meten; (2) het Problem
Solving System van George Ronan
(PPSS-R) om de verschillende dimensies
van probleemoplossend vermogen te
beoordelen.

Van beide scoringssysteem worden de
theoretische grondslagen beschreven,
gevolgd door een klinisch vignet waarna het
gebruik van het scoringssysteem wordt
ingeoefend met TAT-protocollen. De
training wordt afgerond met een uitgebreide
casusbespreking waarbij de TAT-verhalen
zowel vanuit kwalitatief als kwantitatief
perspectief geanalyseerd worden.
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DOCENTEN
Dr. Johan Vereycken:
Klinisch psycholoog-psychotherapeut, neuropsycholoog.

§

€400 voor leden NVVR en VVKP

§

€450 voor niet-leden

Accreditatie door de FGzPt voor 12 punten is
toegekend

Gewezen gastprofessor KULeuven, KATHO
Kortrijk en Lessius Hogeschool Antwerpen.
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Koffie, middaglunch & documentatie zijn inbegrepen.
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Antwerpen, gerechtsdeskundige.

INSCHRIJVING & BETALING
Gelieve

Eric Versteeg:

u

eerst

online

in

te

schrijven

via

www.rorschachvereniging.nl

Klinisch psycholoog heeft meer dan dertig jaar

Pas na betaling van de factuur die u zal worden

werkervaring binnen de Nederlandse GGZ als

toegestuurd, bent u verzekerd van deelname.

diagnosticus, psychotherapeut en seksuoloog.
Zijn aandachtsgebied betreft persoonlijkheids-

Uiterste inschrijvingsdatum: 23 februari 2023

diagnostiek.

Bij annulering na 23 februari 2023 worden €100
annuleringskosten in rekening gebracht.

PROGRAMMA

Dag 1: Vrijdag 3 maart 2023: wetenschappelijke status TAT, afname en kwalitatieve interpretatie
Dag 2: Vrijdag 17 maart 2023: werken met een formeel scoringssysteem (SCORS-G)
Dag 3: Vrijdag 31 maart 2023: werken met een formeel scoringssysteem (PPSS-R), uitgebreide gevalsbespreking
De opleiding start telkens om 9:30 uur en eindigt om 17:00 uur.
De cursus omvat drie dagen; men kan zich niet inschrijven voor één dag.
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