VERNIEUWDE PERMANENTE VORMING PSYCHODIAGNOSTIEK
START IN SEPTEMBER 2019!

PEV psychodiagnostiek in de kijker
Heeft u behoefte om uw vaardigheden als
diagnosticus uit te breiden? Gebruik makend
van uw specifieke casussen? Op basis van
state-of-the-art kennis, klinische experten en
inbreng van eigen casussen creëren wij een
PEV op maat voor u.
De Interuniversitaire Permanente Vorming (PEV)
Psychodiagnostiek Volwassenen (KU Leuven, UGent
& VUB) herstart vanaf september 2019.

Deel 4: Stressregulatie en coping met o.m.
posttraumatische stressstoornis, dissociatie
(o.a. Stefaan Vertommen & Johan Vereycken)

Naast de traditionele categoriale diagnostiek
hanteren we in dit vernieuwde opzet een state-ofthe-art theoretisch kader van transdiagnostische
processen (RDOC, NHIM, 2015). Dankzij een
team van klinische experten vormen we een brug
tussen wetenschappelijke inzichten en praktische
toepasbaarheid. Ons docententeam is geselecteerd
op basis van klinische expertise om de vertaalslag
naar de klinische praktijk te ondersteunen.

Basis: Verslaggeving, rapportering, cliëntfeedback

Volgende thematieken staan op het programma:

Basis: De diagnostisch cyclus in de praktijk binnen

een integratief kader, toegepaste psychometrie,
handelingsgerichte diagnostiek, assessment van
motivatie en hulpvraag, oordeelsfouten (gedoceerd
door o.a. Laurence Claes, Rik Schacht, Cilia Witteman
& Maarten Vansteenkiste)

Deel 1: Affectregulatie met o.m. angst en depressie,
somatoforme stoornissen, eetstoornissen (o.a. Ernst
Koster, Filip Raes, Sophie Vandenbroucke & Jan Norré)
Deel 2: Impulsregulatie met o.m. verslavings-

problemen, externaliserende problemen,
normoverschrijdend gedrag (o.a. Peter De Bruyn,
Stef Decoene, Uzieblo Kasia & Lieve Dams)

Deel 3: Affiliatieregulatie met o.m. diagnostiek
van gehechtheid en partner –en systeemdiagnostiek
(o.a. Imke Baetens, Guy Bosmans & Lesley
Verhofstadt)

en deontologie (o.a. Koen Koorevaer & Johan
Vereycken)

Deel 5: Persoonlijkheidsdiagnostiek (o.a. Laurence
Claes, Tim Bastiaens, Els Pauwels, Gina Rossi, Wim
Snellen, Marie Vandekerckhove, Johan Vereycken &
Chris Schotte)

Deel 6: Neurocognitieve processen bij o.m.

autismespectrumstoornissen, psychose, dementie
(o.a. Christophe Lafosse, Stefaan Vertommen,
Marlies Tierens & Eva Dierickx)

Deel 7: Capita Selecta met o.m. interculturele
diagnostiek (o.a. Mark Schittekatte)

De PEV diagnostiek volwassenen is een
interuniversitaire 2-jarige opleiding.
De eerste cyclus start in september 2019
op vrijdagen in campus Etterbeek VUB.
Plaatsen zijn beperkt dus snel inschrijven
(deadline 1 juli 2019) is de boodschap!
Meer info over selectievoorwaarden, het
inschrijvingsgeld, de inhoud van de opleiding
en de praktische aspecten:

www.pevklinischepsychodiagnostiek.be
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