In deze digitale brief van het Pedagogisch Psychologisch Centrum Heemstede (PPCH) vindt u berichten en updates over de
therapie, modules tekenanalyse en de bij- en nascholing, korte cursussen, de Registratiecommissie en de Raad van
Toezicht en Advies. Kortom: informatie over onze bezigheden in 2016 en 2017 in een nieuwsbrief die wij een keer per jaar
per mail versturen. Informatie die u de komende maanden steeds bijgewerkt kunt lezen op onze vernieuwde website
www.ppch.nl. Verder nog een aantal memorabele feiten uit de afgelopen jaren.
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Op 22 november vond de jaarafsluiting van PPCH plaats in het RINO te Amsterdam. Tijdens deze interessante en
feestelijke middag hebben de cursisten van de modules hun certificaat ontvangen en presenteerden Joyce Engelhard en
Hilde Klein-Verheul hun afstudeerscripties. Een toespraak werd gehouden door Steven Olthof, de secretaris van de
Registratiecommissie, en ook Daniël Helderman en Wanda hielden een speech over het afgelopen jaar. Daniël Helderman
was in 2016 voor het eerst docent bij de opleiding Tekenanalyse voor module 2 en het was leuk om te horen hoe positief
hij en de cursisten dit jaar hebben ervaren. Daniël vertelde dat hij genoot van de open sfeer en open blik van de cursisten
en dat hij het erg leuk vond dat de groep er ook voor elkaar was.
Hierna reikte Wanda de certificaten uit van dit jaar met een speciale vermelding voor Frija de Jong, van module 1, met
een 8 als gemiddelde en in module 2 Noortje Kalb met een 7,5 het hoogste gemiddelde.

Joyce en Hilde presenteerden vervolgens hun scripties met een heel verschillende toepassingen van de Tekenanalyse.
Joyce schreef ‘Een studie over de analytische tekentherapie en de ademmeditatie’ en onderzocht of dit leidt tot een
versterking van het zelfgevoel en of deze beide vormen elkaar kunnen verdiepen. Hilde schreef een verkennend en helder
geschreven wetenschappelijk onderzoek dat zich richt op het emotionele welbevinden van kinderen met dyslexie en hoe
dit beïnvloed wordt door zowel de dyslexiebehandeling als de analytische tekentherapie. De presentaties waren
interessant en leerzaam, en met de vragen van de toeschouwers leidde dit tot een leuke, open discussie.
De dag werd afgesloten met een gezellige borrel waarmee het opleidingsjaar 2016 ten einde is gekomen. Een traditie die
het zeker waard is om op deze manier voort te zetten.
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Inmiddels draaien de modules weer en hoewel er, zoals in het opleidingsland in het algemeen, ook voor de modules
Tekenanalyse dit jaar minder cursisten zijn, staat het Analytische Tekenen gezien de uitnodigingen voor workshops en
seminars, volop in de belangstelling. Verder hebben we in het studiejaar 2017 afscheid
genomen van docente Catherine Pannevis, verzorgt Daniël Helderman meer lessen in module
3, waar ook Annemarie van der Zeeuw les zal geven, en krijgen de cursisten van module 1 dit
jaar ook les van Gerdine Veen.
Accreditatie voor de modules wordt gegeven door verschillende beroepsverenigingen en het
volgen van de opleiding telt ook mee als werkervaring ten behoeve van de aanvraag met
betrekking tot het keurmerk en titel Psycholoog NIP.

Boekpublicatie
Het boek “Getekend lot, kinderen in de Japanse interneringskampen en de tekenanalyse”, geschreven door Wanda
Dondorp komt binnenkort uit. Psychiater-psychotherapeut Jet van Teunenbroek die indertijd de 4 modules Tekenanalyse
volgde, schreef het voorwoord. Dat ze dit kon doen was bijzonder omdat ze ernstig ziek was en leed aan de ziekte A.L.S.
Terwijl ze nog maar een vinger kon bewegen, lukte het haar het voorwoord te typen en hoewel het fysiek slecht ging,
bleef ze mentaal helder.
Zij overleed op 4 november 2016.
In memoriam: Henriëtte van Teunenbroek

Rotterdam 06-06-1946
† Bakkeveen 04-11-2016

In Memoriam
Opgegroeid in een milieu waarin cognitieve en muzikale ontwikkeling de melodie vormde ontwikkelde Henriëtte zich tot
psychiater-psychotherapeut. Geboren te Rotterdam, opgeleid in Nijmegen, gewerkt in het Nij Smellinghe ziekenhuis in
Drachten en haar eigen praktijk in samenwerking met het consultatieproject met huisartsen, te Leeuwarden en Oenkerk.
Juist de combinatie klinisch en therapeutisch werken boeide haar. De psychotherapie lag haar na aan ’t hart.
Zowel in de kliniek als in haar praktijk heeft zij uitgebreid gewerkt met en onderzoek gedaan naar de analytische
tekenmethode, uitgewerkt in haar eindscriptie “De deur”, gepubliceerd in “De analytische Teken Therapie in beeld”,
lustrumboek PPCH 2011.
Als klein kind was ze al nieuwsgierig naar de variëteit aan mensen op de markt in Rotterdam, ze reisde veel. Deed haar
coschappen in Tanzania en kwam 20 jaar later in Zambia terug waar ze in internationaal verband van psychiaters met de
analytische tekenmethode werkte met jonge oorlogsslachtoffers. Haar wens zich in haar gepensioneerde dagen nog in te
zetten voor deze groep is door de ziekte ALS doorkruist.
De opleiding ATT volgen betekende voor Jet voor dag en dauw op, 5:30 uur vertrekken, vier jaar lang, elke veertien dagen
vanuit Bakkeveen in Friesland. Zoals wij haar leerden kennen werkte Jet niet alleen gepassioneerd, gedisciplineerd maar
ook praktisch en tegelijkertijd met humor en ondeugende pretlichtjes in haar ogen relativerend tijdens de lessen en
intervisie die we vanaf 2006 samen hadden. Mensen helpen en uitdrukken op het platte vlak haar twee grote passies
kwamen hier samen.
Met haar onderzoek naar de relatie in de tekening van de psychische werkelijkheid en de mogelijkheid deze te
beïnvloeden d.m.v. interventie met de analytische tekenmethode heeft Henriëtte van Teunenbroek een belangrijke
bijdrage geleverd aan de bekendheid en de waarde van de methode in de praktijk van de psychotherapeut/psychiater en
de reguliere zorg.
Jaargenoot Truus van der Woensel
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Voorwoord
Getekend lot, kinderen in de Japanse interneringskampen en de Tekenanalyse
“De net brabbelende peuter heeft al begrip van beelden. In de vroege spreektaalontwikkeling spelen beeld zien en
ervaren – naast luisteren, ruiken en tasten – een rol. Beeldtaal ontwikkelt zich preverbaal. Een vroege taalvorm.
Moeilijke omstandigheden, te pijnlijk om te voelen of verbaliseren, worden vaak uit het bewustzijn verdrongen. Muziek,
geur, kleur en beeld kunnen die afweer onverwacht doorbreken. Op dat moment kan men hulp zoeken bij de verwerking
van het verleden en/of emotioneel pijnlijke gebeurtenissen.
Die hulp kan komen in de vorm van de Analytische Tekentherapie (ATT), die het getekende beeld gebruikt in de
therapeutische setting. ATT speelt in op de kracht van het getekende beeldverhaal. Met bekende afweermechanismen uit
de psychoanalyse worden tekeningen van cliënten geanalyseerd. In dialoog met de cliënt wordt, waar nodig en mogelijk,
het verborgen beeld in de tekening bewust gemaakt en doorleefd. Behalve de overdrachtsrelatie is de werkrelatie het
vehiculum van de therapie, waarbinnen de tekeningen tot betekenisvol doorleven worden gebracht.
In dit boek laat Wanda Dondorp lezers dit therapeutisch proces op empathische wijze meebeleven. Ze beschrijft helder
hoe waardevol ATT kan zijn voor getraumatiseerde cliënten. ATT verdient hier met recht haar plek op het therapeutisch
spectrum. Maar vooral cruciaal is de aandacht voor de latere levensgeschiedenis van toenmalige jonge kinderen in
Japanse interneringskampen.”
Drs. H. van Teunenbroek
psychiater-psychotherapeut
† 04-11-2016

Vernieuwde website, media en Facebookpagina
Onze website heeft in 2017 een hele make-over gekregen. De website oogt
prettiger, is goed leesbaar op mobiele apparaten en hij bevat sinds enige tijd
een mediapagina waarop diverse magazine- en krantenartikelen te lezen zijn;
interviews met Wanda, over het PPCH en de Tekenanalyse. Ook hebben we
een video geplaatst waarin zij beknopt vertelt over de Tekenanalyse. We zijn
vooral blij met de sfeer die deze video uitstraalt. Het geeft de
vertrouwelijkheid van de ambiance weer en laat nieuwkomers kort kennis
maken met haar en de praktijk. Er zijn zaken die we anders hadden willen
verwoorden, maar juist de oprechtheid die door het scriptloos opnemen naar
voren kwam is op deze manier goed benadrukt. De video is ook op onze
Facebook pagina gezet, en daar trekt hij veel aandacht. Een week na het plaatsen was de video al meer dan 2.800 keer

bekeken. In de toekomst zullen er wellicht meer video’s verschijnen, waarin we
dieper op de inhoud van de Tekenanalyse in willen gaan.
Ook zijn we blij met de dynamiek van onze Facebookpagina, die veel
mogelijkheden heeft om met onze doelgroep te communiceren. Reacties of
ideeën van ons publiek horen wij graag! Enkele van deze reacties zijn die van
Ellen Groenendijk en Emmy Verhoeff (zie hier onder).

Foto-update bij interview Met dank aan de scharrelslager
Voor het lustrumboek van het 25-jarig bestaan van het PPCH heeft Merijn de
Boer een interview gehouden met Wanda. Dit interview is hier nog steeds te
lezen. Er wordt gesproken over verschillende perioden uit de historie van het
PPCH en deze passages zijn nu aangevuld met foto’s uit deze tijden. Zo zijn bijeenkomsten gefotografeerd in bijvoorbeeld
Suriname, India, België en Frankrijk, welke nu in het interview terug te vinden zijn. In dit interview is ook te lezen dat Ina
Weldink na Wanda’s afstuderen de leertherapeut en supervisor van haar was. Helaas is zij onlangs heengegaan.

In Memoriam
Op 20 april overleed Ina Weldink. Zij was arts, kinderarts, psychoanalytica en psychotherapeut.
Geruime tijd, van 2001 t/m 2007, gaf zij les aan de modules Tekenanalyse in de psychoanalytische theorieën.
Ze deed dit zeer nauwgezet en veel studenten zullen haar herinneren als een heel betrokken docent. Een
hommage is geschreven door haar collega’s.
In memoriam: Ina Weldink
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15-03-1928
† 20-04-2017

Bericht oud deelnemer aan de 4 modules / opleiding Tekenanalyse
“Daar stond ik op een stralende dag deze zomer in een nauwelijks iets verhullende bikini in de rij voor de balie van het
restaurant op het strand. Grapjes makend met de wachtende voor mij en een praatje aanknopend met de wachtende
dame achter mij. Genietend van mijn vrijheid als verse pensionada. Ineens herkende ik haar stem, speels vroeg ik haar of
ze Analytisch Tekentherapeute was met een Opleidingscentrum in Heemstede. Ja, het was Wanda! Wat een fijne
verrassing om haar na 20 jaar weer eens te mogen omhelzen en haar opnieuw te mogen zeggen hoe dankbaar ik haar
ben! Tweeënhalf jaar heb ik haar professionele lessen mogen volgen en ook steeds weer gefascineerd toegekeken hoe zij
ons voordeed hoe en op welke momenten een goede therapeute vragen stelt om de cliënt zijn/haar eigen antwoorden te
laten vinden.
Het is mij goed gegaan, verscheidene aanvullende opleidingen en trainingen hebben bijgedragen aan mijn 20 jarige
beroepspraktijk, genoten heb ik van het werk en van mijn cliënten, maar Wanda heeft mij de gedegen basis gegeven en
daar blijf ik haar altijd heel dankbaar voor!”
Ellen Groenendijk
studente ATT 1996

Tekst van de eerste lichting cursisten Tekenanalyse
“Ik ben Emmy Verhoeff, beeldend kunstenaar/docent en Analytische Teken Therapeut. Ik ben geboren in voormalig
Nederlands-Indië en ik heb daar de oorlog met Japan en de Bersiap meegemaakt. Ik ben op mijn vijftiende naar

Nederland gekomen. De kunstopleiding evenals later de docentenopleiding (Kunstzinnig Pedagogisch Didactische
Bijscholing) volgde ik op de Rietveldacademie te Amsterdam. In die tijd las ik het boek van Betty Edwards “Drawing on the
Right Side of the Brain”, en ik wilde daar meer van weten. Na lang zoeken vond en volgde ik dus de opleiding Analytische
Tekentherapie, bij Wanda Dondorp te Heemstede in 1993.
In hetzelfde jaar dat ik met deze opleiding bij PPCH bezig was, kwam ik in contact met de vereniging KJBB - Kinderen van
de Japanse Bezetting en de Bersiap - een zelfhulpvereniging voor Indische oorlogsgetroffenen, die enkele jaren eerder
dan PPCH werd opgericht. Daar kon men mijn ervaring als docent beeldend kunstenaar en vooral dat wat ik bij Wanda
leerde bij PPCH, goed gebruiken. Onder supervisie van de maatschappelijk werkster kon ik het geleerde toepassen.
Creatieve Therapie stond toen nog in de kinderschoenen. Uiteindelijk besloot ik me voor deze groep, mijn eigen groep
dus, in te zetten.
De reden, of de flinke stoot tot het nemen van deze beslissing, was het volgende voorval op de cursus van Wanda. Wij
werkten in paren en waren toe aan het bespreken van elkaars tekeningen. Mijn groepsgenoot/therapeut vroeg mij naar
de rode cirkel in mijn tekening. “De zon....tevens de Japanse vlag......ik was kind in die oorlog”, antwoordde ik. En de
‘therapeut’ merkte op: “Jullie hadden het tenminste warm.”
Ik dacht er al over om voor mijn eigen doelgroep te gaan werken. Ik had alles mee, de ‘taal’, de cultuur, de ervaring en de
mogelijkheden. Deze opmerking was doorslaggevend. Dit besluit heeft mijn leven beïnvloed, mij vele mogelijkheden
gegeven en gemaakt dat ik werd wie ik in de basis al was.
Ik heb met en voor mijn eigen doelgroep kunnen werken. Ik heb mijn kunstzinnigheid vorm kunnen geven door middel
van schilderen, boetseren, schrijven, zingen, voordragen. Ik heb al mijn mogelijkheden kunnen inzetten, er heel veel voor
teruggekregen en er van genoten.
In het kort: het volgen van de opleiding tot analytisch tekentherapeut bij PPCH heeft mij de aanzet aangereikt tot het
terugvinden en inzetten van wat en wie ik ben. Want aanpassen in een vreemd land met een andere cultuur is niet
zonder gevolgen”.
Emmy Verhoeff
studente ATT 1993

Praktijk en vergoeding zorgverzekeraar
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Het is van belang om te weten dat de vergoeding voor de GGZ- behandelingen door de zorgverzekeraar ook bij nietgecontracteerde zorg 60-80% van het marktconforme tarief aan de cliënt vergoeden. Samen met vele andere
psychologen kiezen wij er al enige jaren voor om contractvrij te werken. Dit is gebaseerd op het waarborgen van de
privacy van de cliënt, waardoor het diagnostisch behandelproject niet aan de verzekeraar gemeld wordt. Het gaat immers
om de inhoudelijke kwaliteit van een zorgverlener en de BIG-registratie, niet om het feit of hij of zij wel een contract heeft
bij de betreffende zorgverzekeraar. Gelukkig worden de meeste behandelingen 70-80% vergoed en door enkele
zorgverzekeraars 90 tot 100%.

Bol.com
Sinds maart 2016 heeft het PPCH een winkel geopend op Bol.com. Hier
verkopen wij tweedehands boeken, waarvan de opbrengst naar het PPCH fonds
gaat. Het winkeltje loopt goed en ook de klanten zijn tevreden: de winkel wordt
beoordeeld met een 9,5 door de klanten, waar we erg blij mee zijn. Hebt u zelf
boeken waarmee u het fonds wil sponsoren, neem dan even contact met ons op
dan horen wij het graag.

Zorgkaart Nederland
Ook sinds kort zijn we onze online zichtbaarheid aan het vergroten middels van onze cliënten
te vragen of zij een waarderingsformulier in willen vullen op Zorgkaart Nederland. Het
huidige gemiddelde komt voort uit een klein aantal formulieren, maar dit aantal zal vanaf nu
gestaag gaan groeien, waardoor wij inzicht krijgen in de waardering van het werk dat we
verrichten.

Kwaliteitsstatuut en ROM
Op 4 december 2016 is het Kwaliteitsstatuut van het PPCH goedgekeurd, wat betekent dat we voldoen aan alle nieuwe
eisen die vanaf 2017 gelden in de GGZ. Eén van deze eisen voor GZ-psychologen is dat het vanaf januari 2017 verplicht is
om te ROMmen. ROM staat voor Routine Outcome Monitoring, wat uitgevoerd wordt middels digitale vragenlijsten.
Speciale ROM-software meet de uitkomsten en de verbeteringen van de cliënten, wat vervolgens gebruikt kan worden ter
evaluatie. Het verplichte ROMmen zou vanaf 2017 door zorgverzekeraars gebruikt worden om de kwaliteit van
individuele behandelaars te meten. Dit brengt veel kritiek met zich mee omdat ROM en hierom hebben veel praktijken, zo
ook wij, hun ongenoegen laten blijken middels een digitale handtekening op stoprom.com. Het PPCH hecht namelijk

bijzonder veel waarde aan de privacy van de cliënt en tevens vinden wij dat ROM een niet voldoende waardevol
meetinstrument is bij therapie. Een erg interessante bijdrage over het ROM als meetinstrument, vol argumenten waar wij
het mee eens zijn, is geschreven door Menno Oosterhoff, hier te lezen.

Interview Parool
In juli dit jaar is Wanda benaderd door journaliste Esther Villerius van het Parool. Zij vond haar via Google toen zij op zoek
was naar iemand die haar idee kon invullen: het maken van een analyse van de werken van Vincent van Gogh. 15 juli zou
er een nieuwe tentoonstelling in het Van Gogh museum in Amsterdam van start gaan: “De waanzin nabij. Van Gogh en
zijn ziekte.” In dit kader wilde de journaliste een analyse laten maken van de werken van Van Gogh, in deze laatste
periode van zijn leven. Wanda was over dit idee wel bedachtzaam, omdat een belangrijk onderdeel van de Tekenanalyse
het bespreken van de tekeningen is. Dit is niet meer mogelijk, en daarom is het moeilijk om conclusies te trekken uit de
analyse. Voordat de tentoonstelling officieel open ging heeft ze met de journaliste het Van Gogh museum bezocht, en er
zijn toch interessante analyses gemaakt. Benieuwd naar dit artikel? U vindt het op onze mediapagina.

Reactie van een cursiste over de cursus “Kairos en Chronos”
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De cursus ‘Kairos en Chronos en de Tekenanalyse’ is eind april voor de tweede keer afgerond. Hieronder leest u de
reactie van een cursiste van de laatste editie:
“Maart, april 2016 volgde ik de cursus ‘Kairos en Chronos’ en de Tekenanalyse bij Wanda Dondorp in Heemstede”.
Ik vond het een interessant onderwerp en wilde een stukje bijscholing doen. We waren met een kleine geanimeerde
groep van 4 deelnemers. Het ging over de kloktijd Chronos en de meer subjectieve Kairos tijd en we zagen via de
tekeningen en de tekenanalyse wat ons hinderde om Kairos te ervaren.
De eerste tekenopdracht was “teken een moment dat je je verveelt.”Wanda vertelde dat verveling belangrijk kan zijn. Je
laat dan even alle planning los en er is een moment om te ervaren dat je er bent in plaats van dat je iets moet bereiken of
hebben. Wanda hield een pleidooi voor een tijd die zich niets aantrekt van winst of verlies. Het is ook een tijd waar in het
onbewuste het bewustzijn binnen kan borrelen door wat te mijmeren of de rust te nemen een probleem wat nader onder
de loep te nemen en vrij te associëren.
Ik tekende een moment van leegte en het was een moment waar ik mij meer bewust was van het o.k. zijn van de leegte.
We tekenden een moment van in harmonie zijn en ik tekende een moment waar op ik voel dat ik loop als ik loop, ik thuis
ben in mijn lichaam. Ik ben in harmonie terwijl er toch ook onrust van de stad is en eenzaamheid.
Dat vond ik een belangrijke ontdekking.
Een opdracht was: Verken iets waarbij je voelt ‘ik kan dit niet veranderen. ‘t Is al zo lang zo’.
Het vaste patroon dat zich steeds herhaalt. Meer een Chronos gegeven. Daarbij nemen wij rustig de tijd zo'n patroon eens
te verkennen en er aandacht aan te schenken (Kairos). Meestal gaan we er snel overheen. En, teken een Kairos moment
dat je heel bewust bent van een moment van subjectieve kwalitatieve dynamische tijd. Dit kan tot verandering leiden.
Wat deze cursus mij bracht was een nieuwe ingang in de tekenanalyse. Niet alleen een ingang tot het ik maar een ingang
tot een dieper Zelf waarin het ik er kan zijn.
Het was verrassend en fijn en leerzaam om mee te maken.
Joyce Engelhard
e
4 jaar ATT 2016

Korte cursussen
Ook in 2017 biedt het PPCH weer een uitgebreid aanbod cursussen. Hieronder vindt u de onderwerpen en een korte
toelichting daarop. Nieuw is de cursus ‘Verlies en rouw’ evenals ‘Geheime gedachten’.
Of men goed kan tekenen is bij geen van de cursussen van belang.
Voor data en kosten en accreditatiepunten, zie voor alle cursussen zie onze cursuspagina.

Innerlijke tijd en kloktijd
(naar Hermsen’s interpretatie van Kairos en Chronos)
"Er heerst collectieve depressiviteit", zo betoogt Joke Hermsen in haar nieuwste boek Melancholie van de onrust. In een
tijd waarin zoveel politieke spanning heerst, ligt ook pessimisme en melancholie op de loer. Onrust, druk en stress wordt
mede aangewakkerd door de snelheid van de tijd waar we in leven. Het is niet moeilijk om op die manier jezelf te
verliezen en te vergeten jezelf de tijd te gunnen om zo nu en dan stil te staan. Leer om te gaan met de kloktijd en vind je
innerlijke tijd met behulp van deze cursus.
Datum: 3 x op maandagochtend: 8, 15 en 22 mei 2017.
Aantal deelnemers: 6-8 personen
Tijd: 09.30 tot 12.30 uur

Verlies en rouw
Verlies en rouw willen we liever vermijden om de pijn ervan niet ten hoeven voelen. Het kan gaan om verlies van een
ouder, een kind of een partner. Of om verlies van een dienstverband, een baan, een vertrouwde omgeving of verloren
jaren. Verdriet geeft gevoelens van verlies, rouw én woede en is een universeel en normaal verschijnsel. Door deze
gevoelens te vermijden, verdwijnen ze niet maar komen vroeg of laat, vaak in onherkenbare vorm terug. Ze vragen om
aangekeken te worden, zodanig dat het weer een onderdeel kan zijn van het eigen levensverhaal.
Op deze 3 ochtenden wordt vanuit de eigen ervaring over het verlies gesproken en getekend. Met deze creatieve aanpak
vanuit de tekenanalyse worden onbewuste gevoelens duidelijk, wat mogelijkheden biedt om op een andere manier met
verlies en rouw om te gaan.

Geheime gedachten
Mensen kunnen min of meer angstige gedachten hebben die niemand kent, ook vrienden of partners en echtgenoten
niet. Wat voor fantasieën zijn dit? Wat bieden ze? Is het een manier om iets anders te voorkomen? En hoe ernstig
moeten we deze geheime gedachten nemen? Hierover gaat deze cursus met als doel via ieders tekening en dialoog
hierover duidelijkheid te verschaffen.

Tekenanalyse & naoorlogse thematiek 1e, 2e en 3e generatie
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Naarmate men ouder wordt, krijgen mensen soms last van herinneringen uit de Tweede Wereldoorlog. Dit wordt
veroorzaakt doordat in deze levensfase het afweersysteem in mindere mate in staat is om allerlei gevoelens en beelden
die men met zich meedraagt en waarvan men eerder geen last had, af te weren. Onduidelijke psychische en/of fysieke
klachten kunnen hiermee samenhangen.
Het blijkt een verlichting te zijn als men over deze beelden en gevoelens kan vertellen. Tevens draagt het tekenen van
deze beelden in sterke mate bij aan het inzicht in de klachten en vermindering ervan, zodanig dat de ervaringen een
plaats kunnen krijgen in zijn / haar levensgeschiedenis.
Deze cursus is tevens voor diegenen van wie de ouders of grootouders in de Tweede Wereldoorlog ingrijpende ervaringen
meemaakten. Vaak wordt hierover in het gezin van herkomst niet of nauwelijks gesproken en als gevolg daarvan de
oorlogsthematiek onbewust aan de volgende generaties doorgegeven. In de cursus wordt over ieders ervaringen
gesproken, de beelden getekend en in dialoog besproken en vanuit de theorie van de tekenanalyse benaderd.

Schaamte en schuld
Bij het thema ‘schaamte’ zijn er twee typen te onderscheiden. De gezonde schaamte die ons binnen de grenzen van het
betamelijke houdt en laat voelen dat we die grenzen dienen te respecteren. Gezonde schaamte geeft een zekere gêne en
is een elementaire behoefte aan verbondenheid. Bij ongezonde schaamte speelt er iets geheel anders. Opmerkingen als:
“denk maar niet dat je wat voorstelt, of doe niet zo gek, met jou wordt het nooit wat”, zijn schaamtevolle zinnen die
kinderen nogal eens te horen krijgen. Een kind vernederen of gebruiken doet de gezonde schaamte verworden tot
ongezonde of destructieve schaamte. Dit raakt iemand in zijn gehele zijn en tast het zelfgevoel aan.
Destructieve schaamte doet elk opkomend gevoel onmiddellijk wegdrukken. Ten slotte na een reeks schaamtevolle
ervaringen wijst iemand zichzelf af om wie hij is. Deze vorm van schaamte is destructief en de oorzaak van vele psychische
klachten: zoals onzekerheid, geen keuzes durven maken, moeheid en depressieve klachten.

Nieuw! “De tekening als rebus van onbewust psychisch materiaal’.
Drie ochtenden ter kennismaking.
Hebt u niet eerder kennis gemaakt met de Tekenanalyse dan kunt u zich voor 1, 2 of voor 3 ochtenden inschrijven.
Eerste ochtend: concrete tekeningen; tekeningen over het gezin van herkomst die inzicht kunnen geven in onderlinge en
veelal onbewuste gezinspatronen.
Tweede ochtend: het tekenen van een metafoor. Een metaforisch landschapsbeeld leent zich eveneens voor inzicht in de
eigen onbewuste psychodynamiek. In de dialoog over de tekening kunnen onderliggende emotionele thema’s op een
veilige en effectieve manier benaderd en verduidelijkt worden.
Derde ochtend: abstracte tekeningen. Ook dit type tekeningen biedt veel ruimte voor associaties en projecties die een
leidraad vormen voor het gesprek.

Workshop Tekenanalyse
Ter gelegenheid van het 100-jarige jubileum van de psychoanalyse in Nederland zijn er gedurende het hele jaar
evenementen, in samenwerking met 100jaarpsychoanalyse.nl. Zo organiseren ze een psychoanalyse- en stripweekend in
het Dolhuys te Haarlem.
Voor iedereen die geïnteresseerd is in strips en/of psychoanalyse zijn er lezingen, een mini-expositie, workshops,
originele Freud-objecten uit het Freud-museum, rondetafelgesprekken en een interview met de maker van Sigmund,
Peter de Wit.

Op zaterdag 7 oktober van 10.00 tot 11.30 en 13.15 tot 14.45 uur vindt er een workshop Analytisch Tekenen plaats, door
Wanda Dondorp. Het hele programma is te vinden op 100jaarpsychoanalyse.nl

Bij- en nascholing, accreditatie en de registratiecommissie
In 2016 zijn er voor studenten en afgestudeerden weer twee bij- en nascholingsmiddagen georganiseerd. Eén middag is
gegeven op 23 april door Wanda Dondorp: ‘Splitsing van tegengestelde attitudes en de tekenanalyse’. De tweede middag,
12 november, is verzorgd door psychoanalyticus en psychotherapeut Gerdine Veen en ging over het onderwerp
‘depressiviteit’. Deze middagen zijn tevens van belang in verband met de accreditatiepunten en registratie die zeer
zorgvuldig geregeld wordt door de voorzitter en secretaris van de registratiecommissie, Hans Verduijn en Steven Olthof.
Cliënten, maar ook werkgevers, zorgverzekeraars en andere hulpverleningsinstellingen kunnen aan de hand van het
register een keuze maken voor een therapeut. Zij verzekeren zich op deze manier ervan dat zij met een gediplomeerd
therapeut te maken hebben die de tekenanalyse professioneel uitoefent, zich laat bijscholen en op de hoogte blijft van de
laatste ontwikkelingen op dit specifieke vakgebied. Lees hieronder wat Laura Rutten schreef over de bij- en nascholingen
in 2016:

‘Splitsing’, april 2016
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Op 23 april 2016 volgde ik de interessante bij- en nascholingsworkshop ‘splitsing’ van het Pedagogisch Psychologisch
Centrum Heemstede. We houden onszelf allemaal wel eens onwetend van gevoelens en ervaringen en splitsen in goed en
slecht maar wanneer het onverenigbaar blijft, staat het ontwikkeling in de weg en is het nut slechts van korte duur.
Splitsing, als gehanteerd primitief afweermechanisme, hangt nauw samen met projectie, projectieve identificatie en het
niet verdagen van ambivalentie. Ook deze begrippen werden door Wanda Dondorp opnieuw toegelicht. Integratie van
verschillende theorieën maakt een individu specifieke benadering mogelijk. Het is als (beginnend) therapeut elke keer
opnieuw een zoektocht om aan te sluiten bij de belevingswereld van de cliënt. Kennis en inzicht in gehanteerde
afweermechanismen is een belangrijk onderdeel in de behandeling. Aangezien je tenslotte maar zo ver kunt gaan met de
cliënt als waar je zelf gekomen bent was het goed om, tijdens de workshop, hiermee zelf weer aan de slag te gaan. De
tekenopdracht: teken jezelf in een situatie waarmee je je geen raad wist en het bespreken van de tekening gaf meer
duidelijkheid in hoe splitsing te herkennen in de therapeutische tekening en in de dialoog en gaf reflectie en zelfreflectie.
Het was weer een interessant samenzijn en bovendien een prettige ontmoeting met collega’s.
Laura Rutten
afgestudeerd ATT 2015

‘Depressiviteit’, november 2016
Op 12 november 2016 volgde ik het college ‘depressiviteit’ aan het Pedagogisch Psychologisch Centrum Heemstede. Het
college werd geven door psychoanalyticus en psychotherapeut Gerdine I.E. Veen.
Ik had deze middag niet willen missen. Ik heb het als zeer interessant ervaren, verhelderend en duidelijk verwoord. Met
verdieping doordat verschillende wel/niet bekende begrippen opnieuw onder de aandacht werden gebracht, er een
goede bespiegeling van theorie en praktijkervaringen werd gegeven en omdat de interactie met de aanwezigen
mogelijkheid bood tot uitwisseling en inzichten.
Gerdine Veen belicht depressie (melancholie) vanuit psychoanalytisch en psychodynamisch perspectief waarin verlies, in
de ruimste zin van het woord, centraal staat. Er wordt een onderscheid in verlies gemaakt: enerzijds rouw en verdriet
waarbij er geen sprake hoeft te zijn van daling eigen waarde en anderzijds melancholie waarbij er wel sprake is van daling
eigen waarde; een verloren/leeg Ik. ‘Melancholie zet het leven stil, rouw doet leven.’ Te herleiden naar het spanningsveld
tussen separatie en nabijheid. De gevoeligheid voor depressie is verbonden met iemands persoonlijke geschiedenis,
omgevingsstressoren en gevoelig genetische factoren. Naarmate er meer groeipijn ‘ontlopen’ is, is er meer kans op
depressie. Wanneer er al in de vroege relatie verstoringen zijn in zorg, beschikbaarheid, zelfbepaling, autonomie mogelijk
door o.a. het niet ervaren van agressie, het niet leren omgaan met frustratie en omdat er geen goed onderscheid is
gemaakt tussen jezelf en de ander, wordt niet alleen de gevoelsbeleving aangetast maar ook het denken.
Bij depressiviteit, voortkomend uit trauma’s in de vroege ontwikkeling, is er doorgaans sprake van o.a.
hechtingsproblematiek, angststoornis, afweer van pijn, fragiel zelfgevoel, narcistische kwetsbaarheid, schaamte en stress
en uitputting. Het zelfgevoel schiet voortdurend te kort. Het zit diep en is moeilijk te behandelen; het is een zoeken en
aftasten met mentaliseren en affectregulatie. Houdt het psychoanalytisch denkkader in je achterhoofd en als
uitgangspunt ‘het weten en het niet weten’ om zo samen op zoek te gaan naar hoe innerlijke hulpbronnen en de
omgeving van de cliënt in te zetten zijn om het leven door te mogen leven.
Samengevat: Veen geeft vakkundig en duidelijk uitleg over de verschillende vormen van depressie, het ontstaan, de
verschillen, waarin zich dat uit, hoe te herkennen en wat te doen in behandeling. Nadien was er ruimte voor casuïstiek en
de vraag om een vervolg, wat in het nieuwe jaar mogelijk gerealiseerd gaat worden. Een aanrader voor diegene die niet in
de gelegenheid waren deel te nemen, ik zie er naar uit.

Laura Rutten
afgestudeerd ATT 2015

Bij- en nascholing België
Ieder jaar worden er in België bij- en nascholingsmiddagen gegeven over de tekenanalyse in behandeling. Deze vond dit
jaar plaats op 28 augustus. Het thema van deze bij- en nascholingsdag was ‘Splitsing en splijting en de tekenanalyse’. In
maart worden de thema’s ’depressiviteit en agressie’ behandeld.
De volgende bij- en nascholing in Wingene, St. Jan, wordt dit jaar gehouden op 26 maart, over het onderwerp “Agressie
en depressie”. Wilt u voor deze of toekomstige bij- en nascholingen op de hoogte worden gehouden, laat het ons weten;
ppch.heemstede@gmail.com.

Oriënterende studiemiddagen voor de modules tekenanalyse
Wanneer u zich wil oriënteren over de inhoud van de modules tekenanalyse, die gegeven worden op post HBO en
academische niveau, kunt u zich inschrijven voor een van onze studiemiddagen. Op deze middagen wordt u geïnformeerd
over de tekenanalyse, de achterliggende theorie en het gebruik van tekeningen in een behandeling. Met het zelf maken
van een tekening, en een bescheiden analyse daarvan, geven deze middagen een goed inzicht in deze benadering. De
data van de oriënterende middagen in 2017 zullen binnenkort op de website verschijnen.

Marketing en actieplan voor de Tekenanalyse
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Sinds enige tijd zijn we bezig om de Analytische Tekentherapie te profileren en op de kaart te zetten. Te vaak horen wij
van geïnteresseerden: ‘Ik wist helemaal niet dat dit bestond!’ Wij vragen ons af hoe wij de naamsbekendheid en de
functie als hulpverleningsinstrument van de Analytische Tekentherapie kunnen vergroten. Het vergroten van het aantal
deelnemers van de opleiding hangt hiermee samen. Als een positieve spiraal zouden de nieuwe Analytisch
Tekentherapeuten en de naamsbekendheid elkaar kunnen versterken. Om groot te worden moet je groot denken, en zo
zijn onze ambities ook om de ATT goed op de kaart te zetten;
We willen dat de ATT bekend wordt bij alle psychologen en psychiaters
We willen de ATT als vast onderdeel in psychologenopleidingen
We willen wetenschappelijk onderzoek verrichten en dat in publicaties uitdragen
We willen onze kwaliteit behouden en bevorderen door professionaliserings- en nascholingsactiviteiten
We willen onderzoeken of en hoe de ATT meer evidence-based practice te maken
We willen steeds voldoende instroom in de ATT-opleiding
Het een belangrijk instrument voor onze ambities is marketing, maar ook de inzet van associés, zoals voormalig BATTleden, afgestudeerden en anderen die de ATT een warm hart toedragen.
Graag willen we u betrekken bij het verstevigen van de positie van de ATT met een actieplan waarbij ieder zijn gewenste
functie kan vervullen. In ons actieplan hebben wij bijvoorbeeld opgenomen hoe we de ATT methode beter kunnen
vastleggen: door ervaringen uit te blijven wisselen. Zo zouden we eerder geschreven artikelen en scripties plek willen
bieden op de website van het PPCH, en willen we helpen met het opzetten van alumnidagen, inhoudelijke werkgroepen
of bijvoorbeeld intervisiegroepen.
Daarnaast kunnen vrijwilligers helpen met het promoten en schrijven van boeken en artikelen. Wanda is op dit moment
bijvoorbeeld bezig met een boek over de ATT, wat gepland staat voor publicatie in het voorjaar van 2017. Onze ATT’ers
zouden de wetenschappelijke onderbouwing van de Tekenanalyse ook kunnen versterken via scripties en aanvullend
onderzoek. Op die manier kunnen wij proberen een evidence-based practice te worden wat onze methode meer aanzien
en navolging kan opleveren. Verder kunnen onze associés de opleiding promoten in hun netwerken, zowel in de
wandelgangen als op het internet via diverse (social) mediakanalen.
Een ander actiepunt is de evaluatie van onze opleiding en het nascholingsaanbod. Ook in deze nieuwsbrief kunt u
verschillende evaluaties lezen over onze opleiding en cursussen, geschreven door oud-cursisten en deelnemers. Wij
proberen zoveel mogelijk (kritische) feedback te verzamelen om onze kwaliteit te handhaven en waar mogelijk te
verbeteren. Verder zijn we een Wikipedia-artikel over de Tekenanalyse gestart. In deze vrije encyclopedie kan eenieder
nuttige aanvullingen leveren.
Al met al genoeg actiepunten waarmee we de positie van de ATT kunnen versterken en waarmee we het bereik kunnen
vergroten. Het PPCH doet zijn uiterste best om via marketing, samenwerkingen en cursussen de ATT te promoten.
Zo zijn er ongetwijfeld nog andere mogelijkheden. Wellicht draagt u ook een steentje bij?

PPCH 30 jaar
Tenslotte was het in 2016 dertig jaar geleden dat het PPCH startte en worden er plannen gemaakt om dit feit komend jaar
te vieren, net als 5 jaar geleden weer op gepaste wijze te vieren in het Teylers museum, en staat het boek ‘Getekend lot.
Kinderen in de Japanse interneringskampen en de Tekenanalyse’, centraal.

Lustrumboek
Ter ere van het 25 jarige bestaan (2011) van het Pedagogisch Psychologisch Centrum Heemstede
is het lustrumboek verkrijgbaar bij het secretariaat van het PPCH.

Binnenkort komt Wanda haar boek uit: “Getekend lot, kinderen uit de Japanse
interneringskampen en de tekenanalyse”.
Wilt u alvast op de bestellijst staan, geef het dan aan ons door via ppch.heemstede@gmail.com

April 2017
Directeur PPCH
Wanda Dondorp
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