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Voor wie?
• hulpverleners die werkzaam zijn in de perinatale en/of vroeg-kinderlijke zorgsector

• psychotherapeuten die zich verder willen bekwamen in het ontwikkelen van een psycho- 
analytische attitude 

Een persoonlijke psychoanalytische/psychotherapeutische ervaring wordt aangeraden, daar het
observeren van infants primitieve psychische emoties kan oproepen bij de deelnemers. Daarom
is infant-observatie een waardevolle aanvulling op een psychoanalytische/psychotherapeutische
opleiding.

Doelstelling
• inzicht verwerven in de psychische en psychosomatische ontwikkeling van infants binnen  

de vroege gehechtheidsrelatie

• impact van de vroege ouder-kindrelatie op de emotionele ontwikkeling van infants leren  
beoordelen 

• verscherpen van observatie-vaardigheden 

• meer vertrouwd worden met aspecten van verbale en non-verbale communicatie

• ontwikkelen en versterken van een analytische houding van emotionele openheid  
en neutraliteit

• verrijking van de tegenoverdrachtelijke ervaringen

• verdieping van de klinische praktijkervaring



Hoe?
Het betreft een hoofdzakelijk ervaringsgerichte opleiding, waarbij de deelnemers in contact komen met de 
emotionele, sensorimotorische en interactionele wereld van de baby tot peuter.  

• observatie van een pasgeboren baby tot de leeftijd van 18 maanden gedurende 1u/week  
in het gezinsmilieu

• nauwkeurig noteren van alle observaties in een tweede tijd

• wekelijks seminarie van 1,5-2u met 3-4 deelnemers, waarbij de observatienota’s van elke deelnemer 
om de beurt uitgebreid en in alle confidentialiteit besproken worden

• theoretische aanvullingen aan de hand van literatuur in het laatste deel van de opleiding

Praktische info
 
• verantwoordelijke opleiding: Dr. Christine Franckx, (kinder)psychiater in privé-praktijk, psycho- 

analytica en training analytica Belgische Vereniging voor Psychoanalyse, opgeleid in infant- 
observatie volgens Esther Bick

• seminaries: 40 wekelijkse seminaries op vrijdag voormiddag, schoolvakanties uitgezonderd 

• aanvang: najaar 2020 

• kostprijs: €1800  incl. BTW per opleidingsjaar, praktische info bij inschrijving 

• educatief verlof: in aanvraag, voor info zie www.giovzw.be 

• getuigschrift Infant-observatie na het volgen van de seminaries en indienen van een paper 

 

Belangstelling?
• meer info: https://www.giovzw.be/baby-observatie-volgens-esther-bick 

• contacteer ons: https://www.giovzw.be/contacteer-ons 

• kennismakingsgesprek: 80€, bij inschrijving wordt dit in mindering gebracht
 

 


