
Gezinsdiagnostiek m.b.v.  
The Lausanne PicNic Game 

 
Tweedaagse cursus 
Vrijdagen 17 en 31 januari 2020 
10.00-17.00 uur 
Ouder-Baby-Centrum 
Enthovenseweg 8 
5017JP Tilburg 
013-5438625 
06-45009500 
 
Door:  
Monique van Kuijk (Klinisch psycholoog Ouder-Baby-Centrum, www.ouderbabycentrum.nl) 
Kosten: €425 (lunch inbegrepen) incl. handleiding. 
Accreditatie toegekend door NIP k&j-NVO, 12/13 punten. 
Acreditatie voor klinisch psycholoog van FGZPT is aangevraagd. 
Inschrijven via Picnic@ouderbabycentrum.nl 
 
Het Lausanne Picnic Game (LPG) is een diagnostisch instrument om de verschillende relaties 
in een gezin te scoren. Waarbij de nadruk ligt op de ouders/partners. Het is ontwikkeld door 
Frascarolo, F. & Favez, N. in The Center for Family Study in Lausanne (Zwitzerland). In 
Lausanne is veel onderzoek gedaan naar het LPG. 
De docent is samen met Hedwig van Bakel door France Frascarolo opgeleid. Zij hebben de 
coderingslijst vertaald en er een handleiding van gemaakt. Elke cursist ontvangt deze 
handleiding. 
 
In elke GGZ-instelling of psychologiepraktijk kan het LPG afgenomen worden. Het is een 
goed bruikbaar en makkelijk instrument om een gezinssituatie te scoren. Een welkome 
aanvulling, omdat het merendeel van de instrumenten dyadisch is. Bovendien is de LPG vrij 
gemakkelijk te scoren in de klinische praktijk.  
Het bespreken van de opgenomen video van het LPG met de ouders is een bruikbaar 
hulpmiddel om de interacties tussen de ouders/partners te bespreken en de invloed hiervan 
op de kinderen/het kind. Indien de oplossing van het probleem in de interactie tussen de 
ouders en het kind ligt kan deze bespreking gebruikt worden om samen een doelstelling op 
te stellen voor behandeling.  
 
Indeling cursus 
Het eerste dagdeel van deze cursus wordt besteed aan de uitleg over het Lausanne Picnic 
Game. Daarna wordt door de cursisten een picknickrollenspel gedaan; dit spel wordt op 
video opgenomen en samen besproken. 
In het tweede en derde deel van de cursus worden de vijf dimensies van de scoringslijst 
besproken. Iedere dimensie heeft 5 observatieschalen. M.b.v. video’s wordt de manier van 
scoren besproken.  
In het laatste deel komt het bespreken van de opgenomen video van het Lausanne Picnic 
Game met de ouders aan bod. 



Tot slot vindt er een toetsing plaats waarbij iedere deelnemer het LPG van een gezin scoort 
m.b.v. de Nederlandse Handleiding voor de codering van the Lausanne Picnic Game. 
 
Doelgroep: 
Psychologen (ook GZ- en klinisch), systeemtherapeuten, orthopedagogen, ouderbegeleiders, 
SKJ en kindertherapeuten. Ook volwassentherapeuten zouden het LPG in hun therapie in 
kunnen passen.  
 
 
Doelstelling: 
Na afloop van de cursus weet je hoe je de Lausanne Picnic Game kunt afnemen en scoren 
voor de GGZ-praktijk. Ook heb je enig inzicht in hoe de video van het LPG met de ouders 
besproken kan worden om daarmee een doelstelling van de therapie samen met de ouders 
op te stellen. En/of de ouders te stimuleren tot het voeren van oudergesprekken en 
daarmee vader in de behandeling te betrekken. 
 
De cursus is uitstekend geschikt om in company te volgen, omdat het samen volgen van de 
cursus de samenwerking tussen de verschillende hulpverleners en afdelingen bevordert. 
Ideaal zou het zijn als ook GGZ- medewerkers voor volwassenen mee zouden doen. Zij zullen 
zich meer bewust worden van de relatie van hun cliënten en hun kinderen en/of partners. 
Mogelijk is dit een manier om baby’s/peuters op een jongere leeftijd behandeld te krijgen. 
 
Maximum aantal deelnemers: 8 
Inschrijving op grond van volgorde van aanmelding. 
 
Docent Monique van Kuijk is klinisch psycholoog/psychotherapeut. Zij is naast DAIMH-
lidspecialist heel breed opgeleid in verschillende richtingen. Zij werkt voornamelijk vanuit de 
Infant Mental Health visie, de Emotionally Focused Therapy en de Mentalization Based 
Treatment.  


