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Vrijdag 15 september  ‘17
Ter gelegenheid van de nieuwe, 
verrijkte Verbeeldingstoolkit 3.0.
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Voor draag- en veerkracht bij kanker.

http://www.imaginatie.nl
http://www.verbeeldingstoolkit.nl


Symposium
Versterken van draag- en veerkracht bij 
kanker en chronische ziekte met verbeelding, 
zang en creativiteit

Sinds mensenheugenis worden verbeelding en creativiteit benut voor thera-

peutische en zingevende doeleinden. Ze bieden een ‘non-verbale stem’, een 

medium voor het irrationele zelf, waarmee recht wordt gedaan aan wat van 

binnen leeft en toegang wordt gegeven tot  

nieuwe mogelijkheden. 

Bij kanker en andere chronische ziekte kunnen verbeelding en creatieve expressie 

van grote waarde zijn om het emotionele en psychische evenwicht dat kwijt was, te 

hervinden of opnieuw op te bouwen. Hedendaags neuropsychologisch onderzoek 

bevestigt de centrale rol die de verbeelding speelt bij het ontwikkelen van vaar-

digheden en het reguleren van emoties. Ook het alom aanwezige placebo-effect 

toont het belang van de verbeelding voor het welzijn van mensen. 

Tijdens het symposium wordt de kracht van verbeelding en expressie van verschil-

lende kanten belicht. De sprekers laten aan de hand van diverse thema’s zien wat 

het effect op draag- en veerkracht kan zijn.  Daarnaast wordt de nieuwe - verrijkte - 

editie van de Verbeeldingstoolkit gepresenteerd. Deze toolkit maakt de verbeelding 

op een laagdrempelige wijze beschikbaar. Het bevat een breed scala aan verbeeld-

ingsoefeningen en materialen die tot doel hebben de zelfversterkende vermogens 

te mobiliseren, voor verwerking, ondersteuning en zingeving. De nieuwe versie is 

doorontwikkeld mede op grond van het pilot-onderzoek van de Universiteit voor 

Humanistiek. Voor het eerst is er nu ook een Engelstalige editie: Imagery Toolbox.

Het symposium heeft ook een première. De film Zingen voor je Leven,  

waarin lotgenoten bij kanker zingen voor lotgenoten, wordt voor het eerst vertoond!

Een gevarieerd programma, waar wij u graag voor uitnodigen. 

   Jan Taal



    Programma

10.00 | Opening door de dagvoorzitter

     Dr. Sylvia Dermout, gynaecoloog en oud-voorzitter stichting  

Olijf, netwerk voor vrouwen met gynaecologische kanker.

10.05 | De oorsprong van verbeelding en creativiteit.

     Drs. Jan Taal, gz-psycholoog, directeur School voor Imaginatie,  

ontwikkelaar van de Verbeeldingstoolkit.

10.25 | Resilience: on bouncing back 

     An overview of what we know about resilience, plus a few puzzling 

thoughts. Dr. Piero Ferrucci, auteur, psychotherapeut en filosoof, specialist 

op het gebied van veerkracht, zingeving en transpersoonlijke psychologie, 

Florence, Italië.

11.15 | Pauze

11.40 | Aangeraakt door een Engel

    Animatiefilm van Beatrijs Hulskes, ‘il Luster Films.

    Eerste Prijs Viareggio Film Festival.

11.55 |  Het project Zingen voor je Leven: ontstaan,  
inrichting en voortgang

     Patricia Deiters-Rahusen, coach en trainer, Praktijk voor  

Imaginatie & de Mat, oud-voorzitter stichting Kanker in Beeld.

12.10 | Premiere film ‘Zingen voor je Leven

     Een film van Marco Sweering en Jan Taal over de ondersteunende kracht 

van zingen en de functie van solidariteit, met medewerking van vijf koren 

van het korennetwerk van stichting Kanker in Beeld uit verschillende delen 

van Nederland.. 

12.40 | Optreden koor Zingen voor je Leven Amsterdam 

    Anne-Marie Blink, dirigent.

12.50 | Lunch



13.50 | Vaktherapieën in de oncologische zorg

     Een film van Kenvak, de Nederlandse Vereniging voor Muziek  

Therapie en de Nederlandse Vereniging voor Beeldende Therapie.

14.00 | Beeldende therapie in het ziekenhuis 

     Jacob Taekema, Vaktherapeut beeldend, MC Leeuwarden.

14.20 | Je dromen leven : creativiteit, levensgeluk . . . en polio

     Prof. dr. Jan van der Greef, hoogleraar Analytical BioSciences aan  

de Universiteit van Leiden en voormalig Principal Scientist TNO.

15.00 | Pauze

15.25 |  Presentatie van de nieuwe verrijkte Verbeeldingstoolkit 3.0 
voor draag- en veerkracht, met interactief gedeelte

    Drs. Jan Taal.

16.25 | Borrel   

    Locatie CREA, Nieuwe Achtergracht 170, 1018 WV Amsterdam

    Kosten  (inclusief inschrijving, koffie, thee, lunch en borrel)

     Vroegboektarief vóór 15 juni: € 95 

     Vanaf 15 juni standaardtarief: € 120

    

      Reductie 50% voor vrijwilligers van IPSO-inloophuizen, hospicen 

en studenten, voor voorwaarden kijk op de site.

     Accreditaties zijn aangevraagd bij FGzPT, NIP, V&V, V&V Verpl. Specialist, 

SKGV, Registerplein (maatsch. werk), FVB, NVPA en SNRO.

    Inschrijving en informatie:   www.verbeeldingstoolkit.nl



Eva koos uit de verbeeld-

ingstoolkit de symbool-

kaart van  

‘de berg’. Na er op gefo-

cused te hebben werd 

het haar eigen beeld van 

de klimtocht omhoog 

naar het gras en de zon:  

Samen sterk!

Aanschaf van de Verbeeldingstoolkit 3.0
De toolkit is op het symposium te verkrijgen en uiteraard te bestellen via verbeeld-

ingstoolkit.nl (wordt na 15 september geleverd).

De tournee introductieworkshops met de verbeeldingstoolkit in  

instellingen en inloophuizen èn de Leergang Coachen met de verbeeldings-

toolkit starten in oktober 2017.

   Informatie:  www.verbeeldingstoolkit.nl

Comité van aanbeveling verbeeldingstoolkit
Prof. dr. Hans Alma: Hoogleraar Cultuurpsychologie; Universiteit voor Humanistiek te Utrecht, 

 Prof. dr. J.G. Bloem: Professor of Health care consumers & experienced health; Nyenrode Busi-

ness University, Prof. dr. Ernst Bohlmeijer: Hoogleraar Geestelijke Gezondheidsbevordering; 

Universiteit Twente,  Patricia Deiters-Rahusen:  Oud-voorzitter Stichting Kanker in Beeld, 

 Dr. Sylvia Dermout : Gynaecoloog, oud-voorzitter Stichting Olijf, Dr. Piero Ferrucci: Filosoof, 

psychotherapeut en auteur, Florence, Italië, Prof. dr. Jan van der Greef: Hoogleraar Analyti-

cal BioSciences; Universiteit van Leiden, voormalig Principal Scientist TNO,  Prof. dr. Rokus de 

Groot: Emeritus hoogleraar Muziekwetenschap; Universiteit van Amsterdam, Drs. Cora Hon-

ing: Voorzitter Stichting Kanker in Beeld, Dr. J.K. Muthert: Psychologie van Religie & Spirituele 

Zorg RU Groningen, Prof. dr. Erik J.A. Scherder: Hoogleraar Klinische Neuropsychologie, VU 

Amsterdam, Prof. dr. Anees A. Sheikh: Professor Emeritus Psychology; Marquette University, 

Milwaukee.



Seminar met Piero Ferrucci

The wonderful world of 
symbols. A seminar with 
theory and practice
Saturday 16 september; 10 to 17 hrs.

If you venture in the unfathomable worlds of the mind, it may be useful to be ac-

quainted with symbols: the language of the unconscious. Symbols are present in the 

way we express ourselves, in dreams, art, politics, advertising, everywhere. They are a 

door opening a view to novel and ancient knowledge.

Symbols serve to structure and direct unconscious energies, they connect us with 

regions of our being which are not available to our analytical mind. They are a res-

ervoir of revelations, and of valuable use in the field of personal growth, coaching, 

therapy and human resources.

For more than 40 years Piero Ferrucci has been a leading author on Psychosynthesis 

and pioneer of Transpersonal and Positive Psychology. This year he will once again 

be our guest-trainer. Ferrucci’s books have been translated into many languages, 

including Dutch. What We May Be; Inevitable Grace; What Our Children Teach Us; The 

Power of Kindness, about which the Dalai Lama wrote: ‘This is a book after my own 

heart.’ Ferrucci’s latest books are ‘Beauty and the Soul’ and ‘Your Inner Will’. *

* In het Nederlands verschenen: Heel je leven; Zeven wegen naar het zelf; Rondle-

iding in de psychosynthese; Vriendelijkheid, als levenshouding en helende kracht; 

Wat kinderen ons leren.

The seminar is intended for those who work professionally as coach, counselor, ther-

apist, trainer or human resource manager and certainly also for those with an inter-

est in their personal development. 

Location  CREA, Nieuwe Achtergracht 170, 1018 WV Amsterdam

Ticket price Early booking before 15 June (vroegboeking tot15 juni): € 125 

   After 15 June (vanaf 15 juni): € 145 (Studenten: zie site)

Reservation and information:  www.imaginatie.nl


