
Typ hier om tekst in te voeren

Regio Utrecht

Woensdag 21 januari 
2015, 17:00-21:00 uur; 
Praktijk Koekkoek & de  

Jong, Wilhelminapark 52 
3581 NM Utrecht 

Regio Utrecht, Vereniging 
voor Cliëntgerichte 

Psychotherapie

Mailinglist 
Deze nieuwsbrief  wordt gestuurd naar leden uit 
Utrecht. Via info@vcgp.nl kunt u zich ook aanmelden 
voor deze nieuwsbrief.

Regio Utrecht is sinds 
2012 weer begonnen met 
het organiseren van 
regionale bijeenkomsten

Workshop: “ROM-men met de QIT  (Quality 
Improvement of  Therapy)”

Het gebruik van Routine 
Outcome Monitoring (ROM) is 
verplicht gesteld in het werkveld 
van de GGZ. We willen deze 
uitgebreide workshop stil staan 
bij de mogelijkheden 
procesinformatie te verzamelen, 
die een kwalitatieve bijdrage 
kan leveren aan de therapie.  
Dr. Nele Stinckens van de Katholieke 
Universiteit Leuven is uitgenodigd. 
Zij zal het gebruik van de QIT als 
monitoring-instrument toelichten. 
QIT is een breed-spectrum 
monitoringinstrument dat niet louter 
de mate van symptoomreductie of  
(dis-)functioneren in kaart brengt, 
maar ook oog heeft voor het ruimere 
palet van effect-, proces- en klimaat-
aspecten. Het instrumentarium (dat 
zowel uit kwantitatieve als 
kwalitatieve instrumenten bestaat) is 
niet louter gericht op het meten van 
de vooruitgang van de cliënt in 
therapie, maar is vooral ook bedoeld 
om de therapeut van feedback te 
voorzien over het verloop van het 
therapeutische proces. Op die manier 
kan de feedback maximaal als 

therapeutisch instrument worden 
aangewend. 

Nele Stinckens is docente aan de 
Afdeling Klinische Psychologie van 
de KU Leuven en coördinator van de 
Postgraduaatopleiding Cliëntgerichte 
Psychotherapie. Ze heeft een eigen 
groepspraktijk voor psychotherapie 
(www.naiade-therapie.be) en is  
voorzitster van QIT vzw. 

Accreditatie 
De workshop is geaccrediteerd door 
de VCgP (1 punt). 

Programma 
Het programma start om 17:00 en 
eindigt om 21:00 uur. Omdat het 
rond etenstijd is, zorgen we voor een 
broodje. Verder is er een pauze en zal 
voor koffie/thee worden gezorgd.  

Voor wie? 
Gezien het uitgebreide karakter van 
deze workshop nodigen we ook 
mensen uit andere regio’s uit om deel 
te nemen.  

Kosten  
Leden van de VCgP betalen 30 euro. 
Niet-leden betalen 45 euro.  

Aanmelden 
Opgeven kan door het bedrag 
uiterlijk op 14 januari over te maken 
op rekening NL24RABO0309307597 
t.n.v. M. Bakker en daarnaast u per 
mail aan te melden met opgave van 
naam en telefoonnummer via 
utrecht.VCgP@gmail.com 

Boek 
Als u geïnteresseerd bent in aanschaf  
van het boek “Vinger aan de pols” 
van Nele Stinckens e.a., geeft u dit 
dan aan bij uw aanmelding, dan 
wordt er voor voldoende exemplaren 
gezorgd. 
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