
Systeemgericht werken voor 

verpleegkundig specialisten

Drie daagse nascholing

Verpleegkundig specialisten VS,   worden als experts gezien  op het vakgebied 

van de verpleegkunde. Aandacht voor de sociale context en de wisselwerking 

tussen  de client  zijn systeem en de psychopathologie is een belangrijk 

onderdeel van deze zorg. 

Het systeemgericht werken krijgt steeds vaker een prominentere plek in de 

hulpverlening. Dit vraagt van de hulpverleners om systeemtheoretische kennis 

en systeem therapeutische  vaardigheden. 

In deze drie daagse training systeemgericht werken leer je als verpleegkundig 

specialist op een professionele manier naar de sociale context te  kijken en deze  

te betrekken in de zorg. Zowel de ondersteunende invloed als ook de 

ondermijnde en pathologie bevorderende invloed van het systeem komen ruim 

aan de orde. 

Als VS  leer je waar een systeem diagnostisch onderzoek aan moet voldoen en 

systemisch hypothesen te formuleren hoe de problematiek zich verhoud tot de 

ontregeling in de sociale context.

Je leert in deze training  vanuit het systemische perspectief te kijken naar het 

team waar je leiding aan geeft en  hoe als innovator de systemische 

bewustwording , systemische kennis en vaardigheden aan kan reiken.  

Naast de systeem therapeutisch interventies zullen diverse lichaam en ervarings 

gerichte oefeningen aangereikt worden en diverse stres management oefeningen 

om het zelf herstellende vermogen van de client en zijn systeem te bevorderen. 



De onderwerpen die in deze drie  daagse  training systeemgericht werken  aan de 

orde komen  en de doelstelling van de training zijn:

• Als VS leer je de essenties uit de structureel , strategische, narratieve en 

contextuele systeemtheorie en algemene communicatie wetenschappen te 

benoemen en deze herkennen in de praktijk.

• Als VS leer je de verschillende systeeminterventies uit de verschillende 

systeemtheorieën toe te passen in de praktijk 

•  Als VS kun je in het  historisch overzicht van de geschiedenis van de 

systeemtheorie en belangrijke ontwikkelingen daarin verwoorden .

• Als  VS leer je het onderscheid te maken tussen de inhoud de betrekking 

en de context in de onderlinge communicatie en welke thema’s hier bij 

horen. Het ABC van het systeem gericht werken 

• Als VS leer je  het gedrag , de klachten en pathologie  en de bedreigde 

ontwikkeling van de mensen vanuit systemisch perspectief te bezien en te 

expliciteren. 

• Als VS leer je vanuit het sociaal constructivisme te kijken hoe een sociale 

werkelijkheid gecreëerd wordt in een systeem  en hoe de sociale uitstoting 

verloopt. 

• Als VS kun je de uitgangspunten van de sociale psychiatrie als basis voor 

het werken in van de ambulante GGZ herkennen vanuit systeem 

theoretisch perspectief.

• Als VS kun je de onderdelen van een systeem diagnostisch onderzoek 

benoemen en deze  uitvoeren. 

• Als VS kun je  reflecteren op de vrije positie en dillema’s  van de 

behandelaar die systemisch werkt. Valkuilen herkennen.

• Als VS  kun je  de positie van kinderen in het systeem  onderzoeken en 

hun belangen  behartigen . KOP problematiek en de kind check



• Als VS leer je de overeenkomst tussen de systeemtheorie en trauma 

theorie te  benoemen  en het effect daarvan op  de persoonlijkheids 

ontwikkeling en  het zelfbeeld en de onderlinge relaties.

• Naast gespreks therapeutische technieken leer je diverse lichaam en 

ervarinsg gerichte oefeningen en stress management oefeningen om het 

zelf herstellende vermogen van de client en zijn systeem te bevorderen

 

Werkwijze

• De deelnemers van de training  ontvangen een werkboek systeemgericht 

werken. 

• In de lessen worden de verschillende systeem interventies geïnstrueerd en 

geoefend.

• Wetenschappelijk onderzoek wordt aangereikt  over het effect van 

systeeminterventies op de problematiek en pathologie.

Literatuur

• Het boek Anders kijken van Joop Willemse.

• De deelnemers krijgen  voor elke trainingsdag een aantal artikelen die ze 

voor deze dag door gelezen moeten hebben.

• Verwijzingen naar presentaties en podcast  om op internet te kijken

Trainer 

De training wordt gegeven door Téo Visser, opleider supervisor NVRG 

Systeemtherapeut/SPV en ruim 30 jaar ervaring in de GGZ. 

Aanmelding 

Aanmelden voor deze training kan door middel van het sturen van een mail naar 

info@teovisser.nl  met uw personalia en uw registratienummer van de 

beroepsvereniging en voor welke data u in aanmerking wilt komen. 

mailto:info@teovisser.nl


Kosten 

De kosten voor deze drie daagse training zijn 750 euro. Incl. koffie, thee en  

lunch tussen de middag en het werkboek systeemgericht werken VS.

Accreditatie 

Accreditatie is aangevraagd bij V&VN afd VS.

Locatie 

De bijeenkomsten worden gehouden in de psycho motorische praktijk Spagaat, 

sparrenlaan 5, in Hattem. Tel: 06-54333855. Van 9.30 uur  tot 16.30 uur.  

In 2022 worden er twee nascholingen aangeboden

Voorjaar 2022 groep A Systeemgericht werken voor 

verpleegkundig specialisten 

Maandag   9 mei 2022

Maandag   23 mei 2022

Maandag  6 juni  2022

Najaar 2022 Groep B Systeemgericht werken voor 

verpleegkundig specialisten 

Maandag  19 sept 2022

Maandag  3 oktober 2022

Maandag  17 oktober 2022

23 juni 2022


