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De partnerrelatie 
In ons land  eindigt ongeveer een derde van de huwelijken in een 
echtscheiding. Vaak gaan daar langere perioden van onderlinge 
moeilijkheden en het zich eenzaam voelen bij elkaar aan vooraf.   
 
Wanneer partners zich niet meer gelukkig voelen binnen hun  
relatie en er samen niet uitkomen wenden zij zich dikwijls tot een 
therapeut. Samen, of één van hen. 
Het doel van de begeleiding kan het optimaliseren van een in  
principe gezonde relatie zijn, of het herstel van een inmiddels be-
schadigde relatie. Soms melden partners zich bij een hulpverlener 
om ‘zo goed mogelijk’ uit elkaar te gaan (meestal in het  
belang van hun kinderen).  
 
Zoals de ontwikkeling van een mens volgens bepaalde fasen  
verloopt, zo is dat ook het geval bij een partnerrelatie. Kennis van 
deze ontwikkelingsgang kan voor cliënten verhelderend zijn en hen 
handvatten geven om uit de ontstane impasse te komen.  

Zowel bij partnerrelatie-therapie, als individuele therapie waarbij 
de hulpvraag voortkomt uit moeilijkheden binnen de partnerrela-
tie, is inzicht in de dynamiek tussen de partners voor een thera-
peut onmisbaar.   

Programma 
Tijdens de ochtend-lezing wordt uitgelegd hoe een partnerrelatie 
zich ontwikkeld en waaraan zichtbaar is of de partners dit proces al 
dan niet op gezonde wijze doorlopen. U leert welke valkuilen zich 
gedurende dit proces voor beide partners aandienen en krijgt  
uitleg over wat partnerrelatie-ethiek is en wanneer er spaken is 
van manipulatie of mishandeling. 
U krijgt uitleg over een eenvoudige inzichtelijke methodiek (en 
technieken) aan de hand waarvan u partners kunt begeleiden bij 
het hervinden van elkaar. 

s’ Middags leert u  a.d.h.v. casuïstiek de dynamieken binnen de 
partnerrelatie te herkennen en een algemeen begeleidingsplan op 
te stellen. 
 
De nascholing is  aanbevolen voor  
zorgprofessionals die met volwassenen werken. 

Accreditatie 
De nascholing is door de SNRO geaccrediteerd en 
daarmee ook door de meeste beroepsverenigingen  
waaronder: de NFG, VVVK, VBAG, VNT, FAGT en de 
VIT. 

Praktisch 
De nascholing wordt gegeven op  
donderdag 24 juni 2021. 
De lezing is van 10.00 uur tot 12.30 uur . 
De bespreking  aan de hand van casuïstiek is  
van 13.30 uur tot 17.00 uur. 
Locatie: Donderbergweg 10-A  te Overasselt. 
Het aantal plaatsen is beperkt . 
 
Kosten 
Voor deelname aan deze nascholing investeert u   
€ 195,-. 
 
Docent 
Marina Boonman-van der Kroon. Directeur van  
Academie Vesta en integratief therapeut. 
 
Certificaat 
Na afloop ontvangt u een geregistreerd certificaat.  
 
Deelname 
Voor opgave voor deelname, of meer informatie over 
deze en onze andere (na)scholingen, kunt u  contact  
opnemen met het secretariaat van  
Academie Vesta.  
E-mail: administratie@academievesta.nl 

 
 

 

 

 
Handreikingen voor partnerrelatie begeleiding. 

 De ontwikkeling van de partnerrelatie  


