
3 achtdaagse modules 
elke module bestaat uit 4x2 aaneengesloten dagen (zaterdag & zondag) |                 

Lichaamsgerichte Psychologie 
postmaster opleidingsroute i.s.m. NIP 

De opleidingsroute Lichaamsgerichte Psychologie biedt eigentijdse scholing over de 
positie, rol en invloed van ons lichaam in psychische processen. Het onderwijs is gericht op 
integratie van lichaamsgerichte doelstellingen en interventies in de reguliere GGZ-praktijk, 
zoals uitgeoefend door BIG-geregistreerde GZ-psychologen, psychotherapeuten en Klinisch 
Psychologen. Naast hedendaagse body-mind-theorieën & onderzoeksbevindingen, komt 
ook diagnostiek & indicatiestelling aan de orde, alsmede ervaringsgerichte 
interventie-mogelijkheden.

opbouw van de opleiding
Het cursorisch deel van de opleidingsroute bestaat uit drie modules van ieder vier 
tweedaagse bijeenkomsten op zaterdag en zondag.

inhoud
In module A komen de volgende onderwerpen aan de orde:

• het lichamelijke zelf en de embodied mind
• ontwikkelingstheorieën en de body of knowledge van de lichaamsgerichte psychologie
• emotieregulatie
• neurobiologie
• diagnostiek en indicatiestelling
• therapeutische relatie & lichaamsgericht werken
• interventies en casuïstiek.

In module B komen diverse methoden en richtingen uitgebreid aan de orde, waaronder:

•    inleiding Focussing & actie-tendenzen
•    toepassingsmogelijkheden van PMT
•    inleiding sensorimotor therapy / trauma behandeling
•    inleiding somatic experiencing
•    toepassingsmogelijkheden van yoga en de rol van ademhaling
•    inleiding Pesso therapie
•    integratie lichaams-gerichte en verbale therapieën
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doelgroep
De postmaster opleidingsroute Lichaamsgerichte Psychologie is bedoeld voor 
BIG-geregistreerde GZ-psychologen, psychotherapeuten, en Klinisch Psychologen (evt. in 
opleiding). Daarnaast kunnen, na overleg, universitair afgestudeerde Basispsychologen en 
afgestudeerden HBO-Toegepaste Psychologie (of mensen met een vergelijkbare afgeronde 
studie) deelnemen aan module (A) en module (B) van het opleidingsprogramma.

docenten
Hoofddocent van deze opleiding is dr. Grieteke Pool, klinisch psycholoog en 
psychotherapeut. Voor specifieke onderwerpen worden gespecialiseerde gastdocenten 
uitgenodigd. 

accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd voor de herregistratie voor Klinisch Psychologen.

De opleidingsroute is geaccrediteerd door de NIP-sectie Lichaamsgericht Werkende 
Psychologen. Om in aanmerking te komen voor inschrijving in het NIP-register LWP moet 
u beschikken over een BIG-registratie en, aan het einde van de opleidingsroute, voldoende 
werkervaringsuren, supervisie-uren & leertherapie-uren kunnen aantonen.

locatie
RINO amsterdam, Leidseplein 5

inschrijven
U kunt zich inschrijven voor module A of voor de hele opleidingsroute via het 
aanmeldingsformulier op www.rino.nl/045

Voor meer praktische informatie kunt u contact opnemen met Hein Lautenbag, 
RINO amsterdam. Email-adres: heinlautenbag@rino.nl
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