
Over de inhoud 
Ondanks enorm succes is 350 jaar na 
Descartes en Newton het dualistische 
wereldbeeld aan vervanging toe. De 
natuurkunde weet dat al een eeuw, 
sinds de doorbraak van de quantum 
fysica. De meeste andere weten-
schappen - ook de psychologie - 
houden vast aan de Newtoniaanse 
werkelijkheid alsof  er niets aan de 
hand is. De mogelijkheden die een 
quantum wereld biedt, zijn misschien 
te vreemd voor onze dualistisch 
getrainde hersenen om ze te durven 
overwegen. “Wetenschappelijk”, dat 
is objectief, causaal, meetbaar, 
realiseerbaar, empirisch en bovenal: 
verankerd in de fysieke werkelijkheid. 
Dus: “wij zijn ons brein” en ons 
bewustzijn is daar een illusoir 
bijverschijnsel van. Psychotherapie is 
een kwestie van evidence based 
techniek toepassen op de 
afhankelijke variabele: een stoornis 
in het materiële brein. Maar van 
materie is al 100 jaar duidelijk dat 
het niets anders is dan een 
“mogelijkheid tot bestaan” die pas 
vorm krijgt wanneer een waarnemer 
ernaar kijkt. Helemaal niet objectief  

dus. Een paradigmashift in de 
wetenschap is sindsdien aan de gang. 
De sprekers nemen u mee in die 
paradigmashift en laten zien hoe juist 
de persoonsgerichte benadering 
volop ruimte biedt voor de quantum 
werkelijkheid: “It’s about us!”.  

Over de sprekers 
Ton Baggerman is persoonsgericht 
psychotherapeut en economisch 
psycholoog. Sinds 2002 werk hij bij 
GGZ-Breburg in Tilburg.  
Sarah Durston is hoogleraar 
ontwikkelingsstoornissen van de 
hersenen aan het UMC Utrecht 
hersencentrum. De sprekers werken 
samen aan een boek waarin zijzelf  
en diverse andere wetenschappers 
hun kijk op de lopende 
paradigmashift geven. 

Programma 
19:15   	 ontvangst 
19:30	 aanvang lezing 
21:30 	 einde 

Accreditatie 
De lezing is geaccrediteerd door de 
VPEP (1 punt).  

Kosten  
2,50 euro leden, 5 euro opleidelingen 
(niet-lid), 10 euro niet-leden. Contant 
te betalen bij binnenkomst.  

Aanmelden 
Bij Annemieke van Nunen met 
opgave van naam, telefoonnummer, 
evt. BIG-nummer(s) en VCgP-
nummer. via 
a.van.nunen@onsneteindhoven.nl	

Vooraankondiging 
Lezing woensdag 9 november door 
Frenk Peeters, hoogleraar behan-
deling van stemmingsstoornissen, 
met als titel “Interpersoonlijke 
psychotherapie voor depressie anno 
2016.” Een nieuwsbrief  hierover is in 
voorbereiding. 

Woensdag 21 september 
2016 19:15 uur - 21:30 uur 
 Apanta-GGz, Provinciale  

weg 50, Veldhoven. 

Van Newtoniaans naar interactief  wereldbeeld: 
de noodzaak van een persoonsgerichte psychotherapie

Regio Noord-Brabant, 
Vereniging voor 
Cliëntgerichte 
Psychotherapie

Mailinglist
Deze nieuwsbrief wordt gestuurd naar leden uit 
Noord-Brabant, Zeeland en Limburg.  Via info@vcgp.nl 
kunt u zich ook aanmelden voor deze nieuwsbrief.
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