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Nieuwsbrief De VVP maart 2019
Beste lezers,
Hierbij de eerste nieuwsbrief van 2019. Begin dit jaar heeft Elianne Eggink
besloten haar werkzaamheden voor de VVP, en daarmee ook voor de
nieuwsbrief, te beëindigen. De redactie wenst Elianne het beste toe en succes
in haar nieuwe functie!
Met het vertrek van Elianne is de schrijvende redactie ingekrompen met 50%.
Dit betekent dat de invulling van de nieuwsbrief nog door één redactielid wordt
verzorgd. Dit leidt ertoe dat de nieuwsbrief minder vaak kan verschijnen met
een beperkt aantal artikelen. Dit is nadelig, aangezien de nieuwsbrief een
uitgelezen medium is om actuele en/of belangrijke thema’s binnen ons
werkveld aan de kaak te stellen. Daarom willen de redactie en bestuur van de
VVP je de vraag voorleggen of je interesse, tijd en zin hebt om de redactie te
versterken. Bij interesse kun je reageren op de vacature op onze website
www.devvp.nl of via redactie@devvp.nl
In deze nieuwsbrief ligt de focus op het interpersoonlijk proces tijdens
psychologisch onderzoek. Al in de jaren ’90 van de vorige eeuw is vorm
gegeven aan “Therapeutic Assessment (TA)” door Stephen Finn, die binnen het
psychologisch onderzoek tevens de focus legt op de therapeutische interventie.
Voor het artikel is contact gezocht met Stephen Finn zelf alsmede met Hilde De
Saeger die in Nederland de TA basistraining geeft en binnenkort zal
promoveren op dit onderwerp. In het recent verschenen artikel
https://mailchi.mp/52de31acb6cd/nieuwsbrief-de-vvp-maart-302285

Pagina 1 van 6

Nieuwsbrief de VVP Maart 2019

03-04-19 11(19

“Psychodiagnostiek anno 2020”, benadrukken Harald Merckelbach en Bregje
Dandachi dat naast de consistentie van testresultaten minstens zo belangrijk is
wat psychodiagnostiek teweeg kan brengen. Hierbij refereren zij op een
positieve wijze aan Therapeutic Assessment.
Recent is bij Boom testuitgevers het boek De schaduw van de zwarte hond van
Bert van den Bergh verschenen. In tegenstelling tot de tegenwoordige
neurobiologische aandacht voor psychische en psychiatrische stoornissen biedt
Van den Bergh een alternatieve benadering van depressie. In de nieuwsbrief
lees je de recensie.
En vanzelfsprekend ontbreekt de column niet.
Tot ziens op 11 april op de ALV!

Anne Onnink
redacteur

Ineke Šebek
eindredacteur

contact: redactie@devvp.nl
anneonnink@devvp.nl

ARTIKEL
Wat is de invloed van onze houding op de cliënt en daarmee op de testresultaten? Anne is
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zich gaan verdiepen in Therapeutic Assessment (TA) en heeft contact gezocht met
Stephen Finn en Hilde De Saeger. Lees meer over het interpersoonlijk proces tijdens
psychologisch onderzoek in zijn artikel

BOEKRECENSIE
Van den Bergh beargumenteert in
zijn boek 'De schaduw van de zwarte
hond' dat de manier waarop wij
depressie definiëren ons alleen maar
verder van adequate behandeling of
preventie wegleidt en biedt een
alternatieve benadering.
Lees hier de recensie

COLUMN
Vorig jaar is mijn moeder overleden. Na
haar diagnose, alvleesklierkanker, heeft
ze nog maar drie maanden mogen leven.
Er gaat geen dag voorbij dat ik niet aan
haar gedacht heb. Lees hier het
persoonlijke relaas van Anne in zijn
column 'Vanuit autisme geschreven'.

UITGAVEN
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BOOM TESTUITGEVERS maakt je attent op de volgende titels met betrekking
tot het onderwerp: interpersoonlijk contact tijdens psychologisch onderzoek
Psychodiagnostiek
De-therapeutische-relatie
Patientgericht-communiceren-in-de-ggz-herziening

Het volgende overzicht van nieuwe publicaties is van uitgeverij Hogrefe
Nieuwste tests:
RSI – beoordelingsschaal over hoe het kind functionele beperkingen ervaart
RBS – Rekenbelevingsschaal, voor kinderen en jongeren
ADI-NL – vragenlijst over depressie en symptoomvaliditeit bij volwassenen. (bij
onderzoek naar symptoomvaliditeit speelt het interpersoonlijk contact zeker een
grote rol.)
Nieuwste boeken:
Intervisie met impACT (relevant voor het thema interpersoonlijk contact tijdens
onderzoek)
Brutaal, boos en agressief gedrag op school
What is wrong with me? (veel media-aandacht, o.a. in Vrij Nederland, Het
Parool, Quest, De Psycholoog, en meer. Interessant voor elke professional die
met diagnostiek te maken heeft.)
Ik kan het niet
Tot slot organiseert Hogrefe de komende maanden meerdere trainingen over
de IDS-2 Meer informatie hierover wordt ook geplaatst op onze website!
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