Jaaroverzicht
opleidingen 2019
Maart
19 maart

Supervisorencursus (vol)

Oktober
2 okt.

April
4 april
10 april
11 april

Vervolgopleiding Cognitieve Gedragstherapie
Basisopleiding EMDR bij volwassenen (vol)
Vervolgopleiding EMDR bij volwassenen

November
11 nov.
Basisopleiding EMDR bij volwassenen
13 nov.
Supervisorencursus

Mei
9 mei
13 mei
15 mei

Basiscursus Schematherapie
Basisopleiding EMDR bij volwassenen
Supervisorencursus (vol)

Juni
3 juni

(Imaginaire) Exposure behandeling bij PTSS

Juli
3 juli

Basisopleiding Cognitieve Gedragstherapie

Augustus
28 aug.

Vervolgopleiding Cognitieve Gedragstherapie

September
3 sept.
9 sept.
10 sept.
11 sept.
12 sept.
16 sept.
18 sept.
19 sept.
20 sept.
23 sept.
30 sept.

Basisopleiding Cognitieve Gedragstherapie
(Imaginaire) Exposure behandeling bij PTSS
Supervisorencursus
Vervolgopleiding EMDR bij volwassenen
Kennis en vaardigheden over wetenschappelijk
onderzoek in de klinische praktijk
Opleiding PTSS (50 uur vervolg CGt)
Vervolgcursus Schematherapie
Basiscursus Schematherapie
Vervolgopleiding Cognitieve Gedragstherapie
Basisopleiding EMDR bij volwassenen
Basisopleiding EMDR bij Kinderen en Jeugd

“Erg goed geregeld en verzorgd, bedankt!”
deelnemer basiscursus Cognitieve gedragstherapie

“ Goed georganiseerd. Bedankt!”
deelnemer PTSS opleiding

Vervolgopleiding EMDR bij kinderen
en jeugd

2019
Onze opleidingen worden door deelnemers
gemiddeld beoordeeld met cijfer

8,3

Over CCD
Wij zijn
Wij bieden opleidingen en cursussen aan en organiseren
congressen voor professionals in de (geestelijke)
gezondheidszorg.
Onze visie
Wij willen een bijdrage leveren aan het verbeteren van
de (geestelijke) gezondheidszorg door het bij elkaar
brengen van hooggekwaliﬁceerde docenten en professionals die op zoek zijn naar inspirerende (bij- en na)
scholing. Wij streven naar zoveel mogelijk evidence
based onderwijs. Onze kernwaarden zijn verbindend,
ontwikkelingsgericht en passie.
CCD vindt hospitality een essentieel onderdeel van haar
dienstverlening. We zijn erop gericht de scholing voor
zowel docenten als cursisten op een professionele,
vriendelijke, behulpzame en voorkomende wijze te
organiseren en aan te bieden.
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Jaaroverzicht
cursussen 2019
Maart
18 maart
25 maart
26 maart
29 maart
April
2 april
4 april
11 april
12 april
18 april
Mei
7 mei
13 mei
17 mei
24 mei
27 mei
Juni
11 juni
20 juni
24 juni

Conversiestoornissen
Diagnostiek en behandeling van slaapstoornissen
Narcisme begrijpen en hanteren
Klinisch perfectionisme (vol)

Socratisch motiveren
Diagnostiek en risicotaxatie inzake kindermishandeling
Gestructureerde risicotaxatie bij relationeel
geweld
Werken met niet-westerse patiënten
Burn-out: diagnostiek en behandeling

Diagnostisch onderzoek bij autismespectrumstoornissen bij volwassenen
Klinisch perfectionisme
Motiverende gespreksvoering
Leidinggeven aan professionals in de zorg
Behandeling van SOLK bij kinderen

Hervonden herinneringen aan trauma
Eetstoornissen en CGt
Metacognitieve therapie voor gegeneraliseerde angststoornis

September
11 sept.
EMDR en eetstoornissen
23 sept.
Functie- en betekenisanalyse binnen (G)CGt
23 sept.
Behandeling van vroegkinderlijk trauma en
aﬀectieve verwaarlozing
26 sept.
Basiscursus hypnose bij kinderen in de medische setting
27 sept.
Vervolgcursus hypnose bij kinderen in de medische setting

“Prettige locatie en goede organisatie”
deelnemer basiscursus hypnose bij kinderen

“ Super geregeld. Bedankt!”
deelnemer workshop narcisme begrijpen en hanteren

Oktober
1 okt.
3 okt.
8 okt.
10 okt.
11 okt.
29 okt.

Narcisme begrijpen en hanteren
Diagnostiek en behandeling van meisjes met
autismespectrumstoornissen
LVB en verslaving
COMET: Werken aan je zelfbeeld
Klinisch perfectionisme
Diagnostiek en risicotaxatie inzake kindermishandeling

November
5 nov.
Gestructureerde risicotaxatie bij relationeel
geweld
14 nov.
Burn-out: diagnostiek en behandeling
15 nov.
Motiverende gespreksvoering
18 nov.
Conversiestoornissen
18 nov.
“HOU JE STAANDE” een multi-methodische
behandeling voor psychologische, niet epileptische aanvallen

Onze cursussen worden door deelnemers
gemiddeld beoordeeld met cijfer

8,1

Over CCD
Wij zijn
Wij bieden opleidingen en cursussen aan en organiseren
congressen voor professionals in de (geestelijke)
gezondheidszorg.
Onze visie
Wij willen een bijdrage leveren aan het verbeteren van
de (geestelijke) gezondheidszorg door het bij elkaar
brengen van hooggekwaliﬁceerde docenten en professionals die op zoek zijn naar inspirerende (bij- en na)
scholing. Wij streven naar zoveel mogelijk evidence
based onderwijs. Onze kernwaarden zijn verbindend,
ontwikkelingsgericht en passie.
CCD vindt hospitality een essentieel onderdeel van haar
dienstverlening. We zijn erop gericht de scholing voor
zowel docenten als cursisten op een professionele,
vriendelijke, behulpzame en voorkomende wijze te
organiseren en aan te bieden.
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