
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

In het Therapeutisch Psychologisch Onderzoek (TPO), 

ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Stephen Finn wordt 

een psychodiagnostisch onderzoek zodanig opgezet en vorm 

gegeven dat het aantoonbare therapeutisch effecten veroorzaakt 

bij de cliënt en zijn systeem (Kamphuis & Finn, 2006). Gegroeid 

vanuit de humanistische beweging, wordt veel belang toegekend 

aan de empathische basishouding van de diagnosticus die een 

actieve samenwerking met de cliënt nastreeft. Beide factoren 

werken openheid en motivatie bij de cliënt in de hand. Empirisch 

onderzoek is gebeurd bij diverse cliëntgroepen (ambulant, 

residentieel, kinderen, adolescenten, koppels, volwassenen) en 

uiteenlopende klinische syndromen. De toepasbaarheid in een 

forensische context wordt momenteel nog onderzocht. TPO is 

reeds langer gangbaar in de VS en Nederland waar haar originele 

en verfrissende aanpak de belangstelling voor psychodiagnostiek 

opnieuw heeft aangezwengeld. 
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Voor de tweede maal richten we deze driedaagse training 

in waarin de 6-stappenmethodiek wordt aangeleerd en 

ingeoefend door middel van voorafgaandelijke 

literatuurstudie, klinische presentaties, videomateriaal en 

oefensessies in kleine groepen. De eerste opleidingsdag 

wordt gewijd aan het onderscheid tussen het TPO en het 

traditioneel psychodiagnostisch onderzoek, de 

theoretische achtergrond, de grondhouding en 

doelstellingen van het TPO, en de zes basisstappen met 

nadruk op de uitwerking van de eerste sessie (stap 1 en 2). 

Dag 2 licht het gebruik van gestandaardiseerde 

psychologische testen toe en de totstandkoming van een 

casusconceptualisatie (stap 3).  In de laatste opleidingsdag 

wordt dieper ingegaan op de ‘Assessement Intervention’ 

Sessie (stap 4) en hoe men de bevindingen van het 

psychodiagnostisch onderzoek volgens het TPO-model 

terugkoppelt naar de cliënt (stap 5 en 6). Na deze training 

kan je zelfstandig aan de slag met dit model. Voldoende 

vertrouwdheid met psychodiagnostisch testmateriaal is 

vereist om deel te nemen aan deze training. 
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TECH SEMINAR A HIT WITH BUSINESS OWNERS 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adip-
iscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tin-
cidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat  
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobor- 
tis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.  
  
MAKING WAVES IN MOBILE APPS 

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros 
et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril delenit augue duis 
dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor 
cum soluta nobis eleifend option congue nihil 
imperdiet doming id quod mazim. 

ITECH UPDATE 

                WAAR 

                           WANNEER 

Advance Innovation 
while control l ing costs 

Can your company keep up? The true cost of 
innovation and its effect on your bottom l ine 

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscing elit sed diam 

nonummy nibh, euismod tincidunt erat volutpat. Ut wisi enim ad 

tation ullamcorper suscipit lobortis sequat autem vel eum. 

nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 

dolore magna aliquam erat volutpat.  
  
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exer 

ci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut  

aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem ve 

eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit 

esse molestie consequat, vel illum dolore eu feu 

giat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iust 

odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril 

delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.  

Blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis 

dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor 

cum soluta nobis eleifend option congue nihil 

imperdiet doming id quod mazim placerat facer 

possim assum. Typi non habent claritatem 

insitam; est usus legentis in iis qui facit eorum 

claritatem. Investigationes demonstraverunt 

lectores legere me lius quod ii legunt saepius. 

Claritas est etiam processus dynamicus, qui 

sequitur mutationem consuetudium lectorum. 

Mirum est notare quam littera gothica, quam nunc 

putamus parum claram, anteposuerit litterarum 

formas. 

Lorem ipsum dolor sit amet, con 

sectetuer adipiscing elit, sed diam  

>> READ THE FULL ARTICLE ONLINE AT WWW.YOURWEBSITEHERE.COM 

A W A R E N E S S  

TAKE IT TO THE CLOUD 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adip-
iscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tin 
cidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat  
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
vulputate velit esse molestie consequat, vel illu 
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et  
vulputate velit esse molestie consequat, vel  
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros 
et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit 
trud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.  
  
BETA TEST PROVES A SUCCESS 

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
praesent luptatum zzril delenit augue duis  
dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor 
cum soluta nobis eleifend option congue nihil 
imperdiet doming id quod mazim placerat facer 
possim assum.  

VRAGEN?  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen 

met katleen.vagenee@telenet.be  

N E T W O R K S  

De cursus vindt plaats in het CGG De Pont, Lange 

Ridderstraat 20 te 2800 Mechelen. Het treinstation 

van Mechelen bevindt zich op 7’ loopafstand.   

 

¨ Dag 1: Vrijdag 22 september 

2023: Algemene situering van 

het TPO en uitwerking van de 

eerste sessie 

¨ Dag 2: Vrijdag 6 oktober 

2023: Gestandaardiseerde 

testafname en 

casusconceptualisatie 

¨ Dag 3: Vrijdag 20 oktober 

2023: Assessment Interventie 

Sessie en feedback geven 

 

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. 

 

Dr. Hilde De Saeger, klinisch psycholoog 

en Specialisme Leider Diagnostiek op de 

Viersprong, een specialistische ggz-

organisatie in Nederland. 

 

   

 

                     DOCENT 

              VOOR WIE 

Klinisch psychologen en 

GZ-psychologen.  

Gezien het belang van de 

interactie tussen de 

deelnemers en vele 

oefenmomenten is het 

aantal deelnemers beperkt. 

                       KOSTPRIJS 

¨ €400 voor leden NVVR & VVKP  

¨ €450 voor niet-leden  

Accreditatie bij de FGzPt werd aangevaagd.   

Koffie en middaglunch zijn inbegrepen.  

 

 
 

 

              INSCHRIJVING & BETALING 

Gelieve u eerst online in te schrijven via 

www.rorschachvereniging.nl  

Pas na betaling van de factuur die u zal worden toegestuurd, 

bent u verzekerd van deelname. 

 

Uiterste inschrijvingsdatum: 12 september 2023 

Bij annulering na 12 september 2023 worden €100 

annuleringskosten in rekening gebracht.  
 


