
   2022 Cursus 

 

Mentaliseren Bevorderende vakTherapie   
Vrijdagmiddag 28 januari, 25 februari, 25 maart en 22 april van 12:30 uur tot 16:30 uur  
 
MBT wordt ingezet bij de behandelingen van kinderen of volwassenen met 
gehechtheidsproblematiek. Vaktherapie wordt door Peter Fonagy genoemd als een van de 
vruchtbaarste toepassingen van MBT technieken. Het lesboek is de eerste uitgebreide 
introductie op dit gebied. Deze cursus richt zich op de unieke mogelijkheden van vaktherapie 
om het mentaliserende vermogen van cliënten te prikkelen en verstevigen. De theorie is 
medium overstijgend, we mentaliseren gezamenlijk over ervaringen en toepassingen in 
elkaars media. Aan de orde komen de ontwikkeling van het mentaliseren, 
gehechtheidtheorie, epistemisch vertrouwen, pré-mentaliserende modi, dimensies van 
mentalisren, interactiecirkel. Oefenen van vertaling van de MBT houding in ieders specifieke 
werksituatie.  
 
Doelstelling  
Na afloop van deze cursus heeft de vaktherapeut kennis en ervaring in het aannemen en 
inzetten van een authentieke mentaliserende basishouding. Men is in staat om het 
mentaliserende vermogen van cliënten (en zichzelf) te stimuleren en langer vast te houden 
door effectieve toepassingen in het eigen medium.  
 
Inhoud  
Wat is mentaliseren? Waaraan herken je dat het mentaliseren verloren raakt? Hoe herken je 
de mentale toestanden van je cliënt die aan de manier van werken en de omgang met het 
medium ten grondslag liggen? Hoe stimuleer je het mentaliserend vermogen in je 
werksituatie?  
 
 
 
 
 



 
Huiswerk en toetsing  
Vereiste voorkennis:  
Verfaille, M.E. (2011) Mentaliseren in beeldende vaktherapie. ISBN 978-90-441-2843-7. Of:  
Verfaille, M.E. (2016) Mentalizing in arts therapies. ISBN 978-1-7822013-3-5. Zelf aan te 
schaffen. 16 uur zelfstudie. Literatuur bestuderen, casuïstiek (liefst film) inbrengen en 
oefenen op eigen werkplek in het aannemen van een mentaliserende houding.                                  
Er wordt uitgegaan van 100 % aanwezigheid. 
 
Aanbevolen literatuur  
Oestergaard, J. ( 2017) The Mentalization Guidebook ISBN 978-1-7822041-7-6  
Hutsebaut, J., Nijssens, L., van Vessem, M. (2021) De kracht van mentaliseren. 
ISBN9789024436170 
 
Accreditatie                                                                                                                                                             
32 punten door SRVB. (Stichting Registratie Vaktherapeutische Beroepen) 
14 punten door MBT Nederland. 
 
Locatie                                                                                                                                                                             

Prachtige boerderij uit 1770, ’t Helder. Helderseweg 31. 5825 CE Overloon.                                                                                 

https://www.helder-overloon.com.                                                                                                                                    

Gratis ophaal en breng service vanaf NS station Vierlingsbeek.                                                             

Kosten                                                                                                                                                                                             
€ 460,00 (cursus, literatuurklapper, materiaal, koffie/thee) per persoon.     
                      
Informatie en inschrijving                                                                                                        

marianneverf@live.nl                                                                      

https://www.linkedin.com/in/marianne-verfaille-3376333a/?locale=nl_NL                               

Minimaal 6 en maximaal 10 cursisten. Inschrijving is definitief na betaling.  

Corona                                                                                                                                                                    

De locatie is geschikt om de Corona voorschriften in acht te nemen.  
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