
 
 

Het cursusaanbod van Aram Hasan 

bij de RINO Groep in 2019 en 2020  
Meer informatie totaal aanbod: www.rinogroep.nl/zoek.asp?search_for=hasan 

  
Cultuur georiënteerde diagnostische dilemma's 

 

Het is soms moeilijk om bij asielzoekers, vluchtelingen en migranten een goede diagnose 

te stellen. Daarbij spelen onder meer schaamte voor hun problematiek en taalbarrières 

een rol. In deze post-BIG cursus gaat Aram Hasan in op de benadering in de relatie, 

communicatie, obstakels in het contact, taal en context. Je leert hoe je de therapietrouw 

en eigen verantwoordelijkheid van de cliënt kunt vergroten en drop-out kunt 

verminderen. Startdatum 5 september 2019. 

Meer informatie: www.rinogroep.nl/D1952 
 

 

Beknopte eclectische Psychotherapie voor PTSS (BEPP) 

 

De Beknopte Eclectische Psychotherapie voor PTSS (BEPP) is een aangetoond effectieve 

behandeling voor PTSS, die aansluit bij het natuurlijke emotionele verwerkingsproces van 

ingrijpende gebeurtenissen. BEPP helpt pijnlijke gevoelens en gedachten toe te laten, te 

verwerken en weer grip te krijgen op het leven. Tijdens deze 4-daagse post-BIG cursus 

leer je meer over PTSS en trauma, en leer je om met BEPP te werken. Startdatum 18 

september 2019. 

Meer informatie: www.rinogroep.nl/D1949 

 

 

Cultuur georiënteerde Beknopte eclectische Psychotherapie PTSS 

(Co-BEPP) 

 

Tijdens deze post-BIG cursus leer je werken met Co-BEPP, een cultuurspecifieke variant 

van de Beknopte Eclectische Psychotherapie voor PTSS (BEPP). Deze aangetoond 

effectieve behandeling sluit aan bij het natuurlijke emotionele verwerkingsproces van 

traumatische gebeurtenissen. Co-BEPP houdt rekening met de specifieke aspecten van de 

eigen cultuur van de cliënt en is daarom zeer geschikt voor de behandeling van cliënten 

met een niet-westerse achtergrond. Startdatum 16 oktober 2019 

Meer informatie: www.rinogroep.nl/D1946 

 

https://www.rinogroep.nl/zoek.asp?search_for=hasan


 

 

Co-BEPP, kort en krachtig 

 

Deze post-BIG cursus is bedoeld voor mensen die de BEPP al hebben gevolgd. Er wordt 

ingegaan op de specifieke aspecten van de eigen cultuur van de cliënt en er wordt veel 

aandacht besteedt aan cultureel georiënteerde psycho-educatie. Daarom is deze 

aanvulling op de BEPP zeer waardevol als je vaak cliënten behandelt met een niet-

westerse achtergrond. Startdatum 31 oktober 2019. 

Meer informatie: www.rinogroep.nl/D1945 

 

 

 

Werken met levenslijnen: de levensboekmethode 

 

Werk jij veel met mensen met oorlogservaring en met vluchtelingen bij wie trauma en 

ontworteling een rol spelen? De levensboekmethode is vooral bedoeld voor cliënten die 

niet gemotiveerd zijn voor een behandeling of bij wie de behandeling gestagneerd is. In 

deze post-hbo cursus leer je hoe deze methode werkt. Je krijgt handvatten om cliënten 

te helpen om een actieve houding in de behandeling aan te nemen en meer eigen 

verantwoordelijkheid te nemen. Startdatum 5 maart 2020.  

Meer informatie: www.rinogroep.nl/B2023 

 

 

 

Meer informatie? 

 

Wil je meer informatie of heb je vragen? Kijk dan op www.rinogroep.nl of neem contact 

op met de Infodesk via 030 – 230 84 50 of infodesk@rinogroep.nl.  

 


