
D e doelstelling van de Postgraduaat opleiding Psy-
choanalytische Therapie is het vormen van specia-
listen in de verschillende vormen van psychoanaly-

tische psychotherapie: individuele en groepspsychotherapie, 
partner– en gezinstherapie, zowel binnen ambulant als resi-
dentieel kader. 
 
Dit impliceert het verwerven van theoretische basisken-
nis, het leren beoordelen van psychopathologische beelden 
vanuit een psychodynamisch perspectief, kennis van de ver-
schillende kaders en hun indicatiecriteria, mogelijkheden en 
beperkingen, kennis van de factoren in een psychotherapeu-
tisch proces, enz... De opleiding besteedt ook ruim aandacht 
aan het leren psychodynamisch denken over cliënten en be-
handelsituaties over de hele breedte van het klinische veld, 
zelfs als deze buiten de traditionele indicaties van de psycho-
analytische psychotherapie vallen (bvb.: forensische context, 
mentale handicap, maatschappelijke zorg, institutionele set-
tings, ontwikkelingsproblemen,...).  
 
Men bekwaamt zich in de vaardigheden die vereist zijn om 
zelfstandig een therapeutisch proces te kunnen indiceren, 
starten en begeleiden. Dit houdt o.a. in: het stellen en bewa-
ren van een kader, een therapieproces beoordelen vanuit 
verschillende theoretische modellen en deze dan gedifferenti-
eerd toepassen. 
 
Deze opleiding hecht veel belang aan de vorming van een 
goede therapeutische attitude. Men kan zelf de werkza-
me elementen van een therapie ondervinden in eigen praktijk 
onder supervisie en in een leertherapeutische relatie waarin 
men zicht tracht te verwerven op het eigen functioneren als 
therapeut. 

Curriculum 
 
In de theoretische seminaries wordt kennis gemaakt met 
de belangrijkste psychoanalytische auteurs (Freud, Klein,  
Bion, Winnicott, Lacan,...), en kernbegrippen binnen de psy-
choanalytische traditie (onbewuste, overdracht, weerstand, 
psychische structuur,...). Aansluitend komen meer specifieke 
themata en stromingen aan bod (egopsychologie, zelfpsycho-
logie, objectrelationeel model, narcisme, psychose,  
borderline,...) en worden auteurs in meer detail bestudeerd 
(Bergeret, Green, Kernberg, Kohut, Fonagy,...). Studenten 
bereiden literatuur voor en brengen beurtelings zelf een on-
derdeel in meer detail naar voor.  
 
De technische seminaries behandelen alle aspecten die 
deel uitmaken van het instellen en handhaven van een gepast 
therapeutisch kader. Naast de ‘klassieke’ psychoanalytische 
psychotherapie wordt ook vorming gegeven over de kortdu-
rende psychodynamische psychotherapie, psychoanalytische 
psychotherapie bij depressie, op mentalisatie gebaseerde 
psychotherapie (MBT), steungevende psychotherapie, kop-
peltherapie en groepstherapie. 
 
Er wordt aandacht besteed aan therapeutische procesfacto-
ren, verschillende soorten interventies, acting out-
fenomenen, etc. De evolutie van de therapeutische techniek 
wordt besproken aan de hand van zowel klassieke als heden-
daagse teksten. 
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Vorm 
 
Het Postgraduaat Psychoanalytische Therapie is een vierjari-
ge opleiding die jaarlijks start. De inschrijving bedraagt jaar-
lijks €1800. Alle lesonderdelen vinden plaats op dinsdagna-
middag tussen 14u30 en 21u, in het Universitair Psychiatrisch 
Centrum van de KU Leuven te Kortenberg. De opleiding 
start in september en eindigt in juni. 

Omkadering 
 
Doorheen de opleiding hebben de studenten gratis toegang 
tot de medische bibliotheek van het UPC KU Leuven te Kor-
tenberg. Studiemateriaal wordt deels online aangeboden via 
de website.  

Studenten bespreken wekelijks in kleine groepjes hun eigen 
klinische praktijk met de toegewezen therapiesupervisor. 
Daarbij wordt zowel ingegaan op de detailanalyse van con-
crete sessies als op de evolutie van het bredere therapeuti-
sche proces. Het in psychotherapie begeleiden van (een) 
geschikte cliënt(en) is een basisvoorwaarde om de opleiding 
te kunnen starten. 
 
Gedurende de opleiding hebben studenten de kans om de 
eigen intrapsychische dynamiek te onderzoeken en de cliënt-
positie te ervaren in de groepsleertherapie. 



Praktisch 

Academisch verantwoordelijke voor de opleiding is Prof. Dr. Rudi 
Vermote. Hij is bereikbaar via rudi.vermote@uc-kortenberg.be of 
02 758 05 11. 

Voor meer info over het Postgraduaat Psychoanalytische Psycho-
therapie kan je terecht bij Bart Vandeneede, via 

 bart.vandeneede@uc-kortenberg.be of 02 758 09 81. 

Eventuele bijkomende info en praktische richtlijnen rond het con-
crete verloop van de inschrijving vind je op: 

www.postgraduaatpat.be 
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Daarnaast worden gastseminaries verzorgd door een reeks psy-
cho– en andere therapeuten, gespecialiseerd in een specifiek do-
mein binnen de psychoanalytische therapie.  
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Inschrijvingsvoorwaarden 

Inschrijving aan het Postgraduaat Psychoanalytische Psychotherapie 
is voorbehouden aan : 

Houders van het diploma van Licentiaat (driejarig) / Master (twee 
fasen) in de psychologie, optie/afstudeerrichting klinische (en ge-
zondheids-) psychologie, of pedagogische wetenschappen, op-
tie/afstudeerrichting orthopedagogiek en die ten minste 6 maanden 
klinische stage hebben gevolgd. 

Houders van het diploma van Arts/Master in de Geneeskunde, die 
tevens psychiater of psychiater in opleiding zijn (vanaf de tweede 
fase van deze opleiding).  

 

Affiliatie 

Het Postgraduaat Psychoanalytische Psychotherapie beroept zich 
op wetenschappelijk onderzoek naar het therapeutische pro-
ces via samenwerking met Prof. Rudi Vermote, Prof. Patrick Luy-
ten, en Prof. Benedicte Lowyck (KU Leuven) en hun onderzoeks-
groep. 

Het postgraduaat werkt samen met de Vlaamse Vereniging 
voor Psychoanalytische Therapie (VVPT). Het behaalde ge-
tuigschrift geeft toegang tot deze beroepsvereniging. Het wordt 
tevens in de toekomst geacht toegang te geven tot officiële erken-
ning als psychotherapeut. 

In haar inhoudelijke werking stemt het postgraduaat zich af op de 
richtlijnen gesteld door de European Federation for  
Psychoanalytic Psychotherapy (www.efpp.org). 


