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Van Boosheid naar Vergeving?

Hoe kunnen we patiënten leren om te gaan met hun boosheid en zo 
begeleiden dat ze vergeving kunnen vinden?

Al 23 jaar werken de vaktherapeuten in FPC Dr. S. van Mesdag met 
veel betrokkenheid samen met patiënten in hun zoektocht naar 
verandering. Leren omgaan met boosheid en misschien komen tot 
vergeving komen hierbij aan de orde.

Forensisch psychiatrische patiënten hebben meestal onder invloed 
van boosheid delicten gepleegd. Bij deze patiënten kan het beter leren 
omgaan met boosheid, onmacht en frustratie leiden tot vermindering 
van het delictgevaar. Maar is leren omgaan met boosheid ‘verkennen 
en opwekken’ of is dat ‘dempen en onder controle houden’?  
Kan het leren oplossen van en omgaan met boosheid de weg vrij 
maken naar meer vrijheid? Kunnen forensische patiënten komen tot 
vergeving?  En kunnen hun daden worden vergeven? Of is het soms 
onvergeeflijk?  

Op deze dag zullen verschillende lezingen en workshops een licht 
werpen op de thema’s rondom Boosheid en Vergeving. Aan het 
einde van de dag zullen we ons eigen persoonlijke licht werpen op 
boosheid en vergeving en onze professionele ervaringen delen in 
netwerkgroepen waarna de dag wordt afgesloten met een gezamenlijke 
alcoholvrije borrel. We hopen jullie dan geënthousiasmeerd en 
geïnspireerd te hebben tijdens deze netwerk- en studiedag. 

De vaktherapeuten van FPC Dr. S. van Mesdag 



De lezingen

Vergeven en vergeten?
Jeannette van der Meijde, geestelijk verzorger/
humanist FPC Dr. S. van Mesdag

Kun je spreken van ‘terechte’ boosheid? Los je boosheid op door het 
te stoppen? Kan boosheid ook toenemen tijdens een forensische 
behandeling? Welke aspecten maken dat je kan spreken van vergeving? 
Kunnen forensische patiënten komen tot vergeving? Jeannette geeft 
praktische voorbeelden en theoretische overwegingen bij het concept 
‘Boosheid en Vergeving’.

Vergeving vanuit Afrikaans perspectief
Vamba Omar Sherif, Liberiaans-Nederlands schrijver

Hoe lukt het een door oorlog verscheurd land met vele slachtoffers en 
daders binnen één gemeenschap te komen tot vergeving en herstel van 
het samenleven. Een voorbeeld voor ons of een utopie? Kunnen daden 
worden vergeven? Of is iets onvergeeflijk? Is vergeving een daad of een 
houding? Is vergeving mogelijk zonder spijtbetuiging? Vamba geeft zijn 
visie op deze vragen.

De workshops

Loslaten van woede, wrok en wraakdrang – Herman Veerbeek 

In deze workshop wordt het EMDR-protocol ‘Woede, wrok en 
wraak’ geïntroduceerd. Dit protocol sluit volledig aan bij de vaak 
externaliserende houding van onze forensische patiënten. In de 
workshop wordt gedemonstreerd hoe de woede bij de patiënt effectief 
kan worden ontladen. 



Imagine there’s no heaven (Vergeving als proces in therapie) – 
Greta Günther 

Deze ervaringsgerichte workshop over vergeving in beeldende therapie 
en schematherapie neemt de deelnemers mee in een imaginatie. 
Ze maken kennis met de beeldende opdracht ‘Het ouderlijk huis’ en 
vertrekken vanuit daar naar de schematherapie. De verschillende modi 
hebben elk hun specifieke manier om met het thema vergeving en 
schuld om te gaan. Welke stappen zijn hierin te nemen? Welke bijdrage 
kan beeldende therapie hieraan leveren? En: hoort vergeving wel thuis 
in een therapieproces? 

Haptotherapie woede en grenzen; boosheid, hoe doe jij dat? – Cock 
van den Berg 

Boosheid is onlosmakelijk verbonden met grenzen; hoe ontwikkel je 
het lef om op te komen voor jezelf zonder een ander te beschadigen. 
Haptotherapie gaat over het voelbaar maken van wat er leeft in jouzelf 
en over wat er leeft in jou ten opzichte van de ander.

Hoe boos ben je? Hoe ben je boos? Gefaseerd leren omgaan met 
boosheid binnen PMT – Frank Everink

Forensische patiënten zijn allemaal boos! Toch? Of zijn ze bang? 
Onmachtig? Wat moeten ze eigenlijk leren behalve ‘geen andere 
mensen meer beschadigen’? Gefaseerde ontwikkeling van leren 
omgaan met boosheid binnen PMT in een forensische kliniek. 

Creatief met boosheid;’Durven twijfelen aan een eigen 
waarheid zonder eigenwaarde te verliezen – Robin 
Stemerding en Karin Groot

Een uitnodiging tot beeldend werken vanuit een eigen klein 
verhaal met boosheid en een mogelijke weg naar herstel 
van contact. Deelnemers werken beeldend en delen met 
elkaar wat ze daarin tegenkwamen en wat daarvan voor 
ons kan bijdragen tot begrip in het werken met onze patiënten.



Boosheid heeft een reden – Susanne Kuss 

Therapeuten worden vaak geconfronteerd met boosheid en irritatie 
van cliënten. Hoe gaan we hiermee om? Geven we er ruimte voor, 
begrenzen we het en/of bestraffen we het? 
Is het pure boosheid omdat dingen nu eenmaal niet altijd gaan, 
zoals ze zouden moeten gaan? Of is het boosheid vanuit coping: om 
de ander letterlijk weg te willen hebben of om te bereiken dat de 
frustratie stop?. Drie compleet verschillende manieren van boos zijn; 
drie manieren vanuit een andere reden. Boosheid wordt vaak als iets 
negatiefs beschouwd. Zo heeft agressief gedrag vaak geleid tot het 
delict, waardoor de cliënten zelf een negatief label plakken op hun 
eigen boosheid. Vanuit de schematherapeutische invalshoek wordt niet 
alleen gekeken naar de boosheid zelf, maar ook naar de achterliggende 
reden hiervan, waardoor verschillende interventies nodig zijn. Door 
de behoefte van de cliënt te verwoorden en vanuit daar begrip voor 
de boosheid te tonen, lukt het zowel de therapeut als de cliënt om 
boosheid beter te begrijpen en vervolgens zichzelf te kunnen vergeven.

Boosheid vanuit een eigen plek – Maurice Willems

Maurices therapeutische werk is in essentie: je thuis voelen in je eigen 
ruimte. Kunnen forensische patiënten ondanks weinig waardering toch 
een plek vinden waar zij zich geborgen kunnen voelen? Durven zij een 
verbinding te maken met de therapeut? Kunnen zij een eigen ruimte 
voor zichzelf creëren van waaruit aandachtig waarnemen – onder 
andere van boosheid – zich kan ontwikkelen? Het is de volwassene 
die woede ervaart in zichzelf en de ruimte geeft om die emotie te 
uiten. Maar het is ook de volwassene die het kind bij de hand neemt 
en begrenst. Ontwikkelen van een gezonde kern die in staat is tot 
regulatie. Het doorwerken van oud zeer door vanuit je eigen ruimte 
een afstand te ontwikkelen tot dat oud zeer. In plaats van fysieke 
spanningsontlading leer je op een verantwoorde wijze met je emoties 
om te gaan. 



Sprekers/workshopleiders

Cock van den Berg haptotherapeut; oud-docent aan de 
Academie voor Haptonomie

Frank Everink psychomotorisch therapeut en schema-
therapeut bij FPC Dr. S. van Mesdag en bij 
Elker Jeugd- en opvoedhulp, haptotherapeut

 
Greta Günther creatief therapeut beeldend en schema- 

therapeut bij De Viersprong, centrum voor  
diagnose en behandeling van persoonlijk-
heidsstoornissen en gedragsproblemen

Harry Beintema psychiater en directeur behandelzaken bij 
FPC Dr. S. van Mesdag

Gerard Bootsman manager Behandelhuis bij FPC Dr. S. van 
Mesdag 

Herman Veerbeek GZ-psycholoog, cognitief gedragstherapeut, 
psychotraumatherapeut, EMDR supervisor 
i.o., behandelaar en onderzoeker bij de 
forensisch psychiatrische polikliniek De Waag

Jeanette van der Meijde geestelijk verzorger en humanist bij FPC Dr. S. 
van Mesdag 

Karin Groot creatief therapeut beeldend bij FPC Dr. S. van 
Mesdag 

Maurice Willems sociaal psycholoog, psychotherapeut, 
stemcoach in zijn eigen praktijk in Nijmegen

Robin Stemerding creatief therapeut beeldend, supervisor, 
begeleidingskundige i.o. bij FPC Dr. S. van 
Mesdag 

Susanne Kuss drama- en schematherapeut bij FPK De 
Woenselse Poort, GGz Eindhoven

Vamba Omar Sherif Liberiaans-Nederlands schrijver



Programma

09.30u – 10.15u Ontvangst en Inschrijving Workshops 

10.15u – 10.25u Muzikaal intro 
 
Welkom  
Gerard Bootsman, manager Behandelhuis FPC Dr. S. 
van Mesdag  
 
Opening 
Harry Beintema, directeur behandelzaken FPC Dr. S. 
van Mesdag en dagvoorzitter

10.25u – 10.45u Vergeven en vergeten? 
Jeannette van der Meijde, geestelijk verzorger/
humanist FPC Dr. S. van Mesdag 

10.45u – 11.45u Vergeving vanuit Afrikaans perspectief 
Vamba Omar Sherif, Liberiaans-Nederlands schrijver

 
11.45u – 12.30u Workshopronde 1

• Loslaten van woede, wrok en wraakdrang – Herman 
Veerbeek (ruimte 1)

• Imagine there’s no heaven (Vergeving als proces in 
therapie) – Greta Günther (ruimte 2)

• Haptotherapie woede en grenzen; boosheid, hoe doe 
jij dat? – Cock van den Berg (ruimte 4) 

12.30u – 13.15u Lunch

13.15u - 14.15u Workshopronde 2
• Haptotherapie woede en grenzen; boosheid, hoe 

doe jij dat? – Cock van den Berg (ruimte 4)
• Hoe boos ben je? Hoe ben je boos? Gefaseerd leren 

omgaan met boosheid binnen PMT – Frank Everink 
(ruimte 3)

• Imagine there’s no heaven (Vergeving als proces in 
therapie) – Greta Günther (ruimte 2)



14.15u – 15.15u  Workshopronde 3 
• Loslaten van woede, wrok en wraakdrang – Herman 

Veerbeek (ruimte 1)
• Creatief met boosheid – Robin Stemerding en Karin 

Groot (ruimte 2)
• Boosheid heeft een reden – Susanne Kuss (ruimte 3) 
• Boosheid vanuit een eigen plek; omgaan met 

boosheid via stem en bewegen – Maurice Willems 
(ruimte 4)

15.15u – 16.00u Netwerken (ruimte 1, 2 en 3) 
Hoe ga jij om met boosheid/vergeving? Hoe leer jij 
patiënten om te gaan met boosheid en vergeving? 
Hoe gaat jouw instelling om met boosheid en 
vergeving?

16.00u – 16.30u Muzikale afsluiting met alcoholvrije borrel



Praktische Informatie

Aanmelden
U kunt zich tot uiterlijk donderdag 3 november alleen persoonlijk 
aanmelden via netwerkforensischevaktherapie@gmail.com. Vermeld in 
de mail de volgende informatie:
• uw naam
• uw emailadres
• de instelling waarvoor u werkt
• het nummer van het legitimatiebewijs waarmee u zich op 10 

november wilt identificeren.

Kosten en Inschrijven Workshops
De kosten zijn voor:
• leden FVB  € 20
• niet-leden  € 25
• studenten  € 15

Dit is inclusief koffie en thee, lunch en alcoholvrije borrel. Deze kosten 
dient u op donderdag 10 november bij aanvang contant te betalen. Bij 
de aanmelding kunt u zich ook inschrijven voor de workshops. 
 

Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd bij de Federatie Vaktherapeutische 
Beroepen (FVB).

Locatie 
De netwerkdag vindt plaats bij Forensisch Psychiatrisch Centrum Dr. S. 
van Mesdag, Helperlinie 2, 9722 AZ te Groningen.  

mailto:netwerkforensischevaktherapie%40gmail.com?subject=aanmelden%20netwerkdag%2010%20november%202016


Route en parkeermogelijkheid
In verband met de beperkte parkeerruimte raden wij u aan met het 
openbaar vervoer te komen.

• Met de bus: U stapt uit bij de halte Van Iddekingeweg of 
Thomsonstraat, beide aan de Hereweg. Vervolgens loopt u richting 
de ingang. 

• Met de trein: U stapt uit bij het hoofdstation of station Euroborg. 
• Met de auto: Bij de Mesdag is parkeren beperkt mogelijk. Wanneer 

onze parkeerplaats vol is, dient u in de omgeving te parkeren. Wij 
raden u aan hiervoor tijd in te plannen. 

De route naar FPC Dr. S. van Mesdag vindt u hier.

Toegangsvoorwaarden
FPC Dr. S. van Mesdag is een forensisch psychiatrisch centrum (tbs-
kliniek) waar de volgende toegangsregels gelden. 

• Bij binnenkomst dient u zich te legitimeren met een geldig ID-
bewijs.

• Gasten worden steekproefsgewijs gecontroleerd op contrabande 
(verboden goederen). Dit betekent dat hij/zij piepvrij door de 
detectiepoort moet en dat de handbagage wordt gescand. Het 
is daarom aan te raden kleding met zo weinig mogelijk metalen 
accessoires te dragen. 

• Laptops, tablets en mobiele telefoons zijn niet toegestaan en dient 
u thuis of in de auto te laten. 

In verband met de toegangsprocedure vragen we u ruim op tijd 
aanwezig te zijn, zodat we op tijd met het programma kunnen starten.

Inlichtingen
Heeft u nog vragen, neem dan contact op met Frank Everink, 
psychomotorisch therapeut FPC Dr. S. van Mesdag (f.everink@
fpcvanmesdag.nl).

https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=nl&msa=0&z=14&ie=UTF8&mid=12nYSJ4buRCanDDPMDjRu_nWHEHk
mailto:f.everink%40fpcvanmesdag.nl?subject=vaktherapiedag%20
mailto:f.everink%40fpcvanmesdag.nl?subject=vaktherapiedag%20
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