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Beste lezer,
 Het schooljaar zit er weeral bijna op. Binnenkort zwaaien we 
onze laatstejaars van de vierjarige therapeutenopleiding uit. 
Uitzonderlijk doen we dat dit jaar niet in juni, maar in september. 
 Zij leerden op een integratieve manier naar de wereld kijken. In 
deze Interactief laat stafdocente Sabrina marx jullie kennismaken 
met ‘nutrional psychology’, binnen dit domein wordt er eveneens 
gefocust op het geheel. Deze aanpak onderzoekt namelijk de 
verschillende factoren die meespelen bij ziekte en hoe we ziekten 
kunnen voorkomen en/of genezen met behulp van natuurlijke, 
lichaamseigen stoffen. 
 Ook TOUW tracht delen te verbinden, eindjes weer aan elkaar 
te knopen. Dit doen ze door mensen die het moeilijk hebben 
kosteloos te begeleiden. na drie jaar staan er meer dan 2000 
therapiesessies op de teller. Blader verder voor nog meer mooie 
cijfers.
 Die 2000 therapiesessies zijn allemaal uniek. De cliënten be-
palen samen met de therapeut, hoe ze deze willen invullen. Een 
gesprek, dansen, boetseren, schilderen, bij TOUW kan het alle-
maal. creatieve therapie heeft ook een belangrijke plaats aan de 
Educatieve Academie. Stafdocente Suzanne Kempeneers vertelt 
jullie meer over het belang van creativiteit in therapie. 
 

Hartelijke groet,
Hilde Vleugels en Bruno Van den Bosch
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Postgraduaat 
PsychothEraPiE in 
dE intEractionElE

VormgEVing
intEgratiEVE PsychothEraPiE En 
counsEling mEt cliëntgErichtE-

ExPEriEntiëlE basis

De Vierjarige Therapieopleiding in de Interactionele Vormgeving 
is een postgraduaat in samenwerking met Hogeschool Vives. De 
Educatieve Academie vzw is door de EAP (European Association 
for Psychotherapy) geaccrediteerd tot EAPTI (European Accre-
dited Psychotherapy Training Institute). De Vierjarige Therapie-
opleiding bestaat uit 120 EcTS punten en voldoet volledig aan 
de EcP-norm. Afgestudeerde therapeuten in de Interactionele 
Vormgeving komen hierdoor rechtstreeks in aanmerking voor hun 
European certificate for Psychotherapy.

dE oPlEiding is gEbouwd oP En 
ondErschEidt zich door VolgEndE PEilErs:

•	 Ervaringsgericht	leren,	theoretische	kaders	en	praktisch/
technisch oefenen komen evenredig aan bod.

•	 De	werkalliantie	en	de	grondhouding	zijn	de	bedding	van	
deze integratieve psychotherapie.

•	 Heldere	integratieve	kaders	ondersteunen	onze	methode:	
I.V.-driehoek, vier kwadranten, integratief en integraal 
ontwikkelingsmodel, hypothesemodel.

•	 De	docenten	zijn	integratieve	therapeuten	gespecialiseerd	
in één of meerdere basisrichtingen in de psychotherapie 
(experiëntieelgeoriënteerde, cliëntgerichte, systeemge-
oriënteerde, cognitieve-gedragstherapiegeoriënteerde, 
analytisch-georiën teerde) en/of een bepaalde specialisatie 
zoals traumaverwerking, koppeltherapie, lichaamswerk. Alle 
docenten doen ook therapeutische begeleidingen, meestal 
binnen een eigen praktijk. 

Lees en download de infobrochure op 
www.educatieve-academie.be
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Postgraduaat PsychotheraPie in de 
interactionele VormgeVing

JaaroPleidingen 
schoolJaar 2018-2019

 InTEgrATIEVE rOUW- En VErLIESBEgELEIDIng
 mInDfULnESS VOOr HULPVErLEnErS 
 LErEn WErKEn mET fAmILIEOPSTELLIngEn

InTEgrATIEVE crEATIEVE OPLEIDIng
 gESPEcIALISEErDE JAArOPLEIDIng KInDErTHErAPIE
 ZAnDSPELTHErAPIE 
 DE mETAPOSITIE VAn DE SUPErVISOr 
 TrAUmAVErWErKIng 
 InTEgrATIEVE KOPPELTHErAPIE

artikel
“LET fOOD BE THy mEDIcInE, LET mEDIcInE BE THy fOOD”

korte trainingen 
Voor hulPVerleners naJaar 2018

 BOUW EEn BLOEIEnDE PrAKTIJK
 BrAInSPOTTIng fASE 1 
 BrAInSPOTTIng fASE 2
 ISLAm En mIgrATIE In HULPVErLEnIng
 KEnnISmAKIng mET AcT
	 DE	IV-DrIEHoEk:	DE	magIE	Van	tHErapIE
	 gooD	lIVEs	moDEl:	EEn	EssEntIEEl	moDEl
 PAST rEALITy InTEgrATIOn
 ScHAAmTE En KWETSBAArHEID
 (ImPrOVISATIE-)THEATEr En THErAPIE 
 nUTrITIOn PSycHOLOgy

korte trainingen 
Voor leerkrachten naJaar 2018
 gEWELDLOOS cOmmUnIcErEn In UITDAgEnDE KLASSITUATIES

artikel
crEATIEVE THErAPIE

WorkshoPs Voor iedereen 
naJaar 2018
 STEmEXPLOrATIE 
 fAmILIEOPSTELLIngEn 
 DE KrAcHT VAn InTUïTIEf En TrAnSfOrmErEnD ScHILDErEn
 HET LEVEn ALS POSTTrAUmATIScHE LEVEnSKUnST 
 mEDITATIE KAn JE LErEn

in de sPotlight
TOUW VZW

afstudeerdag 2018 
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jaaroPlEidingEn

intEgratiEvE rouw- En 
vErliesbEgElEiding

Tijdens deze jaartraining willen we dieper ingaan op hoe je op 
een integratieve manier met rouw en verlies kan omgaan, met 
aandacht voor ervaren (voelen), betekenis geven (denken) en 
gericht	handelen	(doen).	Je	krijgt	een	antwoord	op	vragen	zoals:	
wat is een normaal rouwproces en wat niet, hoe kan ik onder-
steunend werken, welke mogelijke interventies kan ik doen. We 
gaan ook uitgebreid in op andere vormen van verlies dan door 
de dood. Daarnaast is er ruimte voor het inbrengen van eigen 
casussen en gaan we heel praktisch een aantal tools oefenen.

Begeleider: Ann Bilsen
data: 10 maandagen in 2018-2019
Prijs: € 1095

mindfulness voor hulpvErlEnErs

In deze jaaropleiding leren we hoe je mindfulness kan integreren 
in je hulpverleningspraktijk. Enerzijds wordt er een basis mind-
fulness training aangeboden en bekijken we hoe mindfulness je 
kan helpen om de therapeutische aanwezigheid en de empathi-
sche afstemming met je cliënt of patiënt te bevorderen, hoe je 
de therapeutische relatie kan verzachten en verdiepen, en hoe je 
jezelf tegen een burn-out kan beschermen. Anderzijds bekijken 
we heel gericht hoe bepaalde mindfulness-technieken kunnen 
worden ingezet in een integratieve behandeling van bepaalde 
psychische problemen.

Begeleider:  marco Alibertis
data: 10 donderdagen in 2018-2019
Prijs:  € 1095

vooR ThERApEuTEN EN hulpvERlENERs

 2018 - 2019

lErEn wErkEn mEt 
familiEoPstEllingEn

Wij zijn allen deel van een familiesysteem. De relatie met part-
ner, ouders, kinderen en familie brengt niet alleen voldoening 
en geluk maar ook frustratie en teleurstelling. Thema’s waar we 
als individu mee worstelen, vinden dikwijls hun oorsprong in de 
familie waarin we zijn opgegroeid en openbaren zich in onze 
huidige relaties. Op respectvolle wijze therapeutisch werken 
met een persoon, relatie of gezinstherapie vraagt om specifieke 
technieken, strategieën en aandachtspunten. Het tussenmense-
lijke verkeer en de verbindingen tussen individuen krijgen meer 
aandacht. met behulp van familieopstellingen kunnen span-
ningsvelden in een systeem op een eenvoudige en ontroerende 
manier zichtbaar gemaakt worden. Dit kan de start zijn voor een 
proces van integratie en heling.
Deze opleiding is eveneens toegankelijk voor mensen uit de 
zorg- en of onderwijssector.

Begeleider: Kris Jonckheere
data: 10 dinsdagen in 2018-2019
Prijs: € 1095 zonder basismodule / € 1295 met basismodule



8 9EDUcATIEVE AcADEmIE - InTErAcTIEf 77 EDUcATIEVE AcADEmIE - InTErAcTIEf 77

intEgratiEVE crEatiEVE oPlEiding

Deze praktijkgerichte opleiding wordt integratief opgebouwd en 
verbindt de vier disciplines van de creatieve therapie (beeldende 
werkvormen, dans, drama en stem) met begeleiding van perso-
nen. De stafdocenten verbinden deze vier werkvormen met de 
basisprincipes van de Interactionele Vormgeving, die als kader 
voor deze opleiding fungeren. Deze opleiding is eveneens toe-
gankelijk voor mensen uit de zorg- en of onderwijssector.

Begeleiders: Suzanne Kempeneers, Kris Jonckheere, e.a.
data: 18 dinsdagen in 2018-2019
Prijs: € 1775 zonder basismodule / € 1975 met basismodule

gespEcialisEErdE jaaroplEiding 
kindErthEraPiE

Ieder kind, iedere jongere, ieder gezin is uniek. In hun uniek zijn, 
lopen ze soms ook vast in overweldigende emoties of angsten, 
trekken ze zich terug in zichzelf, … Veel methodieken in de be-
geleiding van volwassenen zijn minder of niet bruikbaar in het 
werken met kinderen. Zij vragen vaak een andere taal, een doe-
taal, een voel-taal, een speeltaal, een woordeloze taal, …In deze 
integratieve procesgerichte jaartraining zoeken we naar manieren 
om het zelfhelend vermogen van kinderen terug aan te wakkeren 
zodat het gezonde innerlijke kind meer draagkracht kan bieden 
aan het gekwetste stuk.

Begeleiders: Katrien cassiers & Jona Den Aantrekker 
data: 17 maandagen in 2018-2019
Prijs: € 1650

zandsPElthEraPiE

Het werken met zandspel past mooi in een integratieve 
cliëntgerichte aanpak waarin het zoeken naar betekenis van 
de cliënt, de ruimte voor zijn proces en het vormgeven aan 
nieuw handelen elkaar aanvullen en versterken. Door het ui-
terlijk neerzetten van wat binnenin leeft, ontstaat een afstand 
die overzicht, inzicht en bewegingsmogelijkheden zichtbaar 
maakt. Er ontstaat letterlijk bewegingsvrijheid die ruimte 
schept voor iets nieuws waardoor het individuatieproces 
vorm kan krijgen.

Begeleider: Katrien cassiers
data: 8 maandagen in 2018-2019
Prijs: € 880

dE mEtaPositiE Van dE suPErVisor

Supervisie is een apart vak. Het vergt een brede ervaring en 
diepgaand inzicht in de mechanismes van de hulpverlening. 
Bijkomend moet de supervisor de vaardigheid beheersen 
om de “cliënt”, een collega met name, te coachen in zijn in-
teracties en interventies ten overstaan van zijn cliëntsysteem 
en het hulpverleningsproces. De supervisor moet dan ook 
rapport krijgen met enerzijds de supervisant en zijn proces, 
maar anderzijds ook met het cliëntsysteem dat besproken 
wordt. Belangrijk hierin is dat hij de stijl, de persoonlijkheid, 
de keuzes, het proces van de supervisant diepgaand respec-
teert en zodoende activeert. 

Begeleiders: Bruno Van den Bosch & marleen Van Laere
data: 8 dinsdagen in 2018-2019
Prijs: € 880 zonder basismodule / €1080 met basismo-
dule

traumaVErwErking

Jaarlijks worden duizenden mensen geraakt door ingrijpende gebeurtenissen. Bij 
velen is het vertrouwen in de ander zwaar beschadigd en staan angst, wantrouwen, 
schuld en schaamte voorop. Vertrouwen is de basis van de therapeutisch relatie, 
maar hoe bouw je een vertrouwensrelatie op met iemand die zo diep geschonden 
is in vertrouwen? Als begeleider leren we meer inzicht te krijgen in het proces dat 
zich afspeelt in de cliënt, in onszelf en in de interactie tussen ons beiden. We leren 
overdracht en tegenoverdracht begrijpen, kijken naar macht en onmacht, en dis-
sociatie als overlevingsmechanisme. Vanuit een theoretische achtergrond gaan we 
praktijkgericht vanuit eigen ervaring aan de slag.

Begeleider: Anne Vandenbroucke
gastles: Amar El Omari
data: 10 maandagen in 2018-2019
Prijs: € 1095 

intEgratiEVE koPPElthEraPiE

Deze jaaropleiding richt zich tot hulpverleners en therapeuten die op een me-
thodische en integratieve manier met koppels willen werken. Vertrekkend vanuit 
Interactionele Vormgeving, en gebruikmakend van de inzichten en methodieken uit 
o.a. de Systeemtherapie, contextuele Therapie, EfT, hechtingstheorie en andere, 
komen we tot een gewogen, integratieve aanpak die afgestemd is op de unieke 
eigenheid van elk koppel en hun relatiemoeilijkheden. De focus ligt hierbij op het 
herstellen van de dialoog en vertrouwen, en het helen van kwetsuren.

Begeleiders: marco Alibertis, Suzanne Kempeneers, marleen Van Laere
data: 10 maandagen in 2018-2019
Prijs: € 1095 zonder basismodule / € 1295 met basismodule 

Meer informatie en inschrijven op 
www.educatieve-academie.be.

Lees op onze website alles over 
kmo-portefeuille, opleidingscheques en 
betaald educatief verlof!

De jaaropleidingen mindfulness, rouw- 
en verliesbegeleiding, kindertherapie, 
familieopstellingen en integratieve 
creatieve therapie zijn erkend voor 
betaald educatief verlof. Ook studenten 
in de Vierjarige Therapeutenopleiding 
Interactionele Vormgeving komen in 
aanmerking voor educatief verlof. 
Lees er alles over op onze website 
www.educatieve-academie.be.
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‘Een gezonde geest in een gezond lichaam’, zo 
klinkt het overal. Dit wordt echter een steeds 
grotere uitdaging in een ongezonde omgeving. 
Vervuiling, straling, ongezonde voeding, gifstof-
fen en stress belasten ons systeem. Ons lichaam 
moet steeds harder werken om deze effecten 
van de omgeving te neutraliseren. Onze levens-
stijl heeft nefaste gevolgen voor ons lichaam én 
onze geest. Hier wordt vaak onvoldoende bij 
stilgestaan. Als we willen dat onze patiënten zich 
goed in hun vel voelen, dienen we ook aandacht 
te hebben voor dit fundamenteel biologische as-
pect van mens-zijn.

Zo wordt er steeds vaker een verband aange-
toond tussen darmproblemen en zowel fysieke 
als psychische klachten. niet onlogisch, aange-
zien onze darmen 2/3 van ons immuunsysteem 
beslaan en hormonen en neurotransmitters pro-
duceren. Ze worden dan ook vaak “ons tweede 
brein” genoemd. Wat je eet en drinkt, kan je 
als de brandstof van je lichaam en geest be-
schouwen. net zoals bij auto’s, zorgt verkeerde 
brandstof ook hier vroeg of laat voor problemen. 
Hiernaast zijn er nog een hele reeks andere fac-
toren die ons lichaam uit balans kunnen brengen 
zoals stress, onvoldoende beweging en nega-
tieve emoties.

Indien ons lichaam onvoldoende zuurstof of 
bouwstoffen krijgt, doordat er teveel stress of 
afvalstoffen voorradig zijn, kunnen cellen ziek 
worden. Je kan ons immuunsysteem zien als 

“Let food be thy medicine,   let medicine be thy food”

Een veelbelovend, nieuw werkveld

Nutritional psychology: sabrina Marx

Sabrina Marx is IV-therapeut en 

stafdocente aan de Educatieve 

Academie. Naast klinisch psycho-

loog, is zij nutritional psychologist 

en orthomoleculair voedingsdes-

kundige in opleiding. Zij neemt je 

in dit artikel mee in de wereld van 

nutritional psychology.

“Het is het verhaal van de kip 
en het ei. Wat er eerst was is 
niet belangrijk, het is echter 
wel belangrijk om elk aspect 

grondig te bekijken.”

een ingenieus leger, dat ervoor moet zorgen dat 
alle cellen goed functioneren. Wordt er een zieke 
cel opgemerkt? Dan zal dit leger dit probleem 
onmiddellijk aanpakken. Bij een tekort aan 
zuurstof of voedingsstoffen, is het leger echter 
onvoldoende gewapend om zijn taak te vervul-
len. Hierdoor krijgen de slechte cellen vrijspel en 
kunnen allerlei aandoeningen zich ontwikkelen. 

Zaken als chronische stress en een ongezond 
voedingspatroon kunnen het bio-chemisch 
evenwicht in ons lichaam dus ernstig verstoren. 
Dit beïnvloedt zowel onze fysieke als mentale 
gezondheid. chronische stress kan zorgen voor 
een verstoring of uitputting van ons stress-
systeem. Dit kan op zijn beurt dan weer verdere 
gevolgen hebben in ons lichaam zoals een ver-
storing van de schildklier, onze geslachtshormo-
nen of het neurotransmittersysteem. Ook een 
tekort aan voedingsstoffen of overconsumptie 
van koolhydraten (suikers) kunnen ervoor zorgen 
dat ons lichaam niet functioneert zoals het hoort. 

Dit klink allemaal evident, maar vaak is het voor 
specialisten moeilijk om buiten hun vakje te kij-
ken. Wanneer iemand bijvoorbeeld bij een uro-
loog komt voor een chronische blaasontsteking, 
zal die de blaas en urinewegen uitvoerig onder-
zoeken. Andere klachten die mogelijk aanwezig 
zijn, worden echter vaak niet in beschouwing 
genomen. Hetzelfde geldt voor een psychiater, 
psycholoog of neuroloog. 

In plaats van te kijken naar het grote geheel, 
wordt er dus vaak ingezoomd op een stukje van 
het probleem. Hiernaast worden het biologische 
en mentale aspect vaak losgekoppeld, hoewel 
deze onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. 
Bij de behandeling van kanker, wordt er bijvoor-
beeld sterk gefocust op het biologische aspect. 
men haalt de tumor weg en eventuele restan-
ten worden aangepakt met bestraling. Er wordt 
voorbijgegaan aan het waarom van de ziekte.  
nochtans kunnen zaken als voeding, stress, zin-
geving, gedachten en gedragspatronen hier ook 
meespelen.

Het omgekeerde gebeurt ook. Zo zegt men bij 
aandoeningen als het chronisch vermoeidheids-
syndroom snel dat dit louter psychosomatisch 
is. De behandeling wordt dan toegespitst op 
het psychologische aspect. nochtans kan dit 
ook een biologisch aspect hebben. Het zou 
bijvoorbeeld kunnen dat door langdurige stress 
de bijnieren zijn uitgeput. Zo begeleidde ik ooit 
een patiënte waarbij pas na jaren een gezwel 
op haar bijnieren werd ontdekt. Was dit dan de 

oorzaak van alle klachten en was het een puur 
biologisch probleem? neen, ook dat is te kort 
door de bocht. Het feit dat ze altijd haar gren-
zen overschreed en haar stressysteem jarenlang 
overbelastte, kan echter wel bijgedragen hebben 
aan het ontstaan van dit gezwel. Het is het ver-
haal van de kip en het ei. Wat er eerst was is 
niet belangrijk, het is echter wel belangrijk om 
elk aspect grondig te bekijken. 

nutritional psychology is een gloednieuw, snel 
evoluerend werkveld. gloednieuw, maar eigenlijk 
ook weer niet. Orthomoleculaire geneeskunde 
werd reeds een halve eeuw geleden geïntrodu-
ceerd door dr. Linus Pauling. Dr. Abram Hoffer 
was de eerste om deze inzichten toe te passen 
in de psychiatrie. Binnen de orthomoleculaire 
aanpak wordt er wel gekeken naar de grotere 
samenhang binnen het geheel. Deze aanpak on-
derzoekt de verschillende factoren die meespe-
len bij ziekte en hoe we ziekten kunnen voorko-
men en/of genezen met behulp van natuurlijke, 
lichaamseigen stoffen.
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“Voor elk medicijn dat een patiënt ten goede komt, 
is er een natuurlijk substituut dat hetzelfde effect 

kan bekomen” - dr. Carl Pfeiffer

In de huidige gezondheidszorg wordt nog te 
weinig rekening gehouden met hoe onze leefstijl 
de expressie van onze genen kan beïnvloeden, 
de epigenetica. In het medisch model wordt er 
vooral gewerkt vanuit symptoomreductie. Heb je 
een te hoge bloeddruk? Dan wordt er iets voor-
geschreven om deze te verlagen. Depressieve 
klachten? Dan krijg je antidepressiva. Last van 
angsten? Dat lost een anxiolyticum wel op. Voor 
veel mensen is het normaal geworden om allerlei 
gezondheidsklachten te hebben en deze indivi-
dueel aan te pakken met een hele reeks medi-
cijnen. De symptomen verdwijnen hier mogelijk 
mee, maar het echte probleem wordt er niet mee 
opgelost. Er wordt niet gekeken naar de beteke-
nis van deze symptomen in het grotere geheel.

neurotransmitters zijn signaalstoffen die gebruikt 
worden voor de communicatie tussen zenuwcel-
len. Ze reguleren o.a. onze stemming, eetlust, 
slaap en reactie op pijn. In het huidig medisch 
model wordt aangenomen dat een ontregeling 
van de neurotransmissie aan de basis ligt van 
psychische problemen zoals depressie. men 
geeft dan antidepressiva om de werking van het 
neurotransmittersysteem te reguleren. Bij het 
onbezonnen gebruik van antidepressiva wordt 
echter voorbijgegaan aan de oorzaak van de 
verstoorde neurotransmissie. Vaak wordt ook 
hier weer te snel gegrepen naar de gemakkelijke 
verklaring:	“het	is	erfelijk	bepaald,	dus	je	zal	dit	je	
hele leven gewoon moeten nemen”. En voor een 
stuk willen patiënten ook vaak een gemakkelijke 
oplossing:	een	wonderpilletje	dat	 het	probleem	
oplost. Helaas ligt het niet zo eenvoudig… 

Om cliënten optimaal te kunnen begeleiden, is 
het belangrijk dat hulpverleners meer inzicht ver-
werven in de werking van het lichaam en hoe 
lichaam en geest met elkaar verbonden zijn. Zij 
kunnen bijvoorbeeld leren welke voedingsstoffen 
nodig zijn om neurotransmitters aan te maken 
en hoe een tekort aan deze nutriënten kan leiden 
tot depressie, vermoeidheid, slapeloosheid,... 
Wat veel mensen bijvoorbeeld niet weten is dat 
neurotransmitters opgebouwd worden uit amino-
zuren, de bouwblokjes van eiwitten. De neuro-
transmitter serotonine wordt voor zo’n 90% in 
onze darmen aangemaakt. naast een gezond en 
gevarieerd voedingspatroon is dus ook een op-
timaal functionerende spijsvertering onontbeerlijk 
voor een goede werking van het zenuwstelsel. 
Ook zonlicht en beweging blijken een positieve 
invloed te hebben op de aanmaak van seroto-
nine. nieuw onderzoek toont aan dat depressie 
geassocieerd wordt met een ongezond voe-
dingspatroon en met chronische inflammatie van 
de darmen. 

meer onderzoek is nodig, maar deze nieuwe in-
zichten geven ons alvast een bredere, meer inte-
gratieve kijk op mentale gezondheidsproblemen. 
Het geeft ook hoop dat we in de toekomst ook 
de huidige (schijnbaar) therapieresistente patiën-
ten kunnen helpen. 

Heeft dit artikel je interesse gewekt? 
in Het najaar geeft sabrina Marx een 
korte training nutritional pycHology. 
blader snel door naar pagina 16 voor 
Meer inforMatie rond deze korte training.
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kortE trainingEn 
vooR ThERApEuTEN EN hulpvERlENERs

bouw EEn bloEiEndE Praktijk

Je droom is om jouw eigen praktijk te bouwen, maar je weet 
niet hoe je hieraan begint?
Of je hebt al een eigen praktijk, en je merkt hoe moeilijk 
het is om voldoende cliënten aan te trekken? Je ervaart 
hoe moeilijk het is om jezelf of “jouw praktijk” te verkopen? 
In deze training onderzoeken we samen hoe we jouw praktijk 
meer zichtbaar in de wereld kunnen zetten en bekijken we 
de valkuilen als therapeut bij het opstarten van een eigen 
praktijk. We vertrekken vanuit de theorie en exploreren mo-
gelijke niches om vervolgens een gepersonaliseerd marke-
tingplan op te stellen.

Begeleider: Jan Jacobs
twee data:  16 oktober 2018 – 10u tot 17u of 
18 december 2018 – 10u tot 17u 
Prijs: € 100

brainspotting fasE 1 

Brainspotting is een psychotherapeutische methode die 
zich richt op het verwerken van bewuste en onbewuste 
blokkades die ons dagelijks functioneren op een negatieve 
wijze beïnvloeden. Het is een laagdrempelige methode die 
zeer effectief en krachtig doorwerkt in de verwerking van 
angstaandoeningen, stressgerelateerde klachten, lichame-
lijke klachten, hechtingsproblematiek, verslavingen, ADHD, 
autistische aandoeningen... Brainspotting laat zich uitstekend 
combineren en integreren met bestaande therapievormen of 
andere wijzen van begeleiden van mensen, maar kan ook op 
zichzelf gebruikt worden.

Begeleider: marie-José Boon & Bénédicte Leys
data: 24 september, 2 oktober en 9 oktober 2018  
– 10u tot 17u
Prijs: € 650

 najaar 2018
brainspotting fasE 2

De fase 2 training is voor gevorderde Brainspotting-thera-
peuten die reeds fase 1 hebben gevolgd. Deze fase biedt 
verdieping zodat je na afloop in staat bent om Brainspotting 
toe te passen op specifieke vraagstukken.

Begeleider: marie-José Boon & Bénédicte Leys
data: 27 november, 29 november en 18 december 2018  
– 10u tot 17u
Prijs: € 650

islam En migratiE 
in hulPVErlEning

De islam heeft in ons huidig maatschappelijk klimaat een 
centrale plaats. Zowel politici als de gewone man in de straat 
hebben een uitgesproken mening over de verhouding tus-
sen migratie, integratie en religieuze beleving, als ook over 
de vermeende bedreiging die de islam vormt. De dagelijkse 
praktijk toont ons hierbij dat de islamitische identiteit een be-
langrijke rol speelt in onder andere de partnerkeuze en de 
opvoedingsstijl. De islam kan hierbij verschillende functies 
bekleden:	een	maatschappelijk	ideaal,	een	culturele	achter-
grond, een persoonlijke zinsbeleving, een waarden- en nor-
mensysteem. Ook in de hulpverlening merken we op dat een 
psychisch symptoom cultureel-religieus gekleurd kan zijn. 
Aan de hand van een theoretisch kader en vooral klinische 
voorbeelden gaan we in de workshop samen de dialoog aan 
over hoe we ons professioneel kader in het werken met mi-
granten met een islamitische achtergrond kunnen hanteren 
om de hulpverlening te faciliteren.

Begeleider: Amar El Omari
data:  19 en 26 oktober 2018 – 10u tot 17u
Prijs: €	195	(I.V.-studenten	en	leden	VVtIV:	€	160)

kEnnismaking mEt act

De	belangrijkste	boodschap	van	aCt	is:	accepteer	wat	je	
zelf niet kunt controleren en verbind je ertoe die acties 
te ondernemen die je leven verbeteren. Het doel is een 
rijk en zinvol leven te creëren en tegelijk effectief om te 
gaan met de pijn en de stress die erbij horen. AcT is 
gebaseerd op het idee dat psychologische starheid de 
voornaamste oorzaak is van depressie, angst en vele 
andere vormen van psychisch lijden. De training biedt 
verschillende tools om als hulpverlener mee aan de slag 
te gaan en zal zeker ook dienen als inspiratie voor jouw 
persoonlijke ontwikkeling.

Begeleider: Annelies Harvent & moniek van Oss
data: 19 en 26 november 2018 – 10u tot 17u
Prijs: €	195	(I.V.-studenten	en	leden	VVtIV:	€	160)

dE iv-driEhoEk: 
dE magiE Van thEraPiE

De ‘uitgeklapte’ IV-driehoek maakt van de Interactionele 
Vormgeving een unieke integratieve stroming en verdient 
meer aandacht. Het is een zeer waardevol instrument 
voor elke IV-therapeut, maar ook voor andere integra-
tieve psychotherapeuten en hulpverleners. Deze thea-
termetafoor is een intrapsychisch model maar kan voor 
vele doeleinden ingezet worden. Zo kan hij de therapeut 
helpen bepalen welke methodieken hij moet inzetten. We 
zien echter zijn bijzondere waarde als strateeg in de 
therapie en als overzichtsinstrument. De interactielijnen, 
de assen, de gebieden én de interactiepunten worden 
afzonderlijk bekeken en methodieken worden erin ge-
plaatst.

Begeleider: marleen Van Laere
data: 30 november en 14 december 2018 – 10u tot 17u
Prijs:	€	195	(I.V.-studenten	en	leden	VVtIV:	€	160)

good lives modEl: 
EEn ExistEntiEEl modEl

Het good lives model is oorspronkelijk een hulpverlenings-
model voor seksuele delinquenten, maar kan ook voor allerlei 
andere problematieken ingezet worden.  Het gaat uit van een  
positief mensbeeld dat iedereen existentiële noden en doelen 
heeft.  Wanneer die bereikt worden, kunnen we spreken van 
een “good live”.  Wanneer die echter niet constructief ingevuld 
worden,  gaat de mens over tot grensoverschrijdend gedrag.  Dit  
model geeft justitiële medewerkers, hulpverleners, vrijwilligers, 
therapeuten en coaches een werkwijze die op zoek gaat naar 
de ontmoeting met de gehele mens.  Deze wordt gemotiveerd 
om aan de hand van een concreet stappenplan, zijn oorspron-
kelijke noden constructief in de wereld te zetten als medicijn 
tegen negatief en destructief gedrag t.o.v. zichzelf en de ander. 

Begeleider: marleen Van Laere
data:  5 en 12 november 2018 – 10u tot 17u
Prijs: 	€	195	(I.V.-studenten	en	leden	VVtIV:	€	160)

Past rEality intEgration

In deze tweedaagse maak je kennis met het PrI-gedachten-
goed van Ingeborg Bosch. PrI biedt een helder model waarbij 
je leert te zien hoe jouw verleden je huidige leven ongewenst 
beïnvloedt, en een praktische methode om eruit te geraken. We 
beginnen met die momenten te herkennen waarop je geraakt 
wordt, overvallen wordt in het hier en nu en geen eigen keuzes 
meer hebt, gelimiteerd wordt door angst, boosheid, onzeker-
heid, etc. Thuis ga je  met de manier van zelfobservatie die je 
geleerd hebt aan de slag om hier op de tweede dag naar terug 
te koppelen. Als hulpverlener leer je dankzij deze training je eigen 
reacties en emoties én die van de cliënt beter te begrijpen. 

Begeleiders: marita Plas 
data: 22 november en 6 december 2018 – 10u tot 17u
Prijs:	€	195	(I.V.-studenten	en	leden	VVtIV:	€	160)
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schaamtE En kwEtsbaarhEid

Schaamte is zelden de eerste hulpvraag van een cliënt maar 
ligt er vaak wel onder verborgen of speelt in de relatie met de 
therapeut. Het is een schild dat ervoor zorgt dat we niet hele-
maal zichtbaar worden maar nét daardoor ook verbindingen 
niet aangaan met onszelf, onze verlangens, met anderen en 
met het leven op zich. In deze korte training werken we met 
creatieve, lichaamsgerichte en meditatieve werkvormen en 
onderzoeken we met een systemische bril waar schaamte 
voor verbinding zorgt en hoe dit vorm krijgt op de stoel van 
cliënt én therapeut.

Begeleider: Katrien cassiers
data: 19 en 26 november 2018 – 10u tot 17u
Prijs: 	€	195	(I.V.-studenten	en	leden	VVtIV:	€	160)

(improvisatiE-)thEatEr 
En thEraPiE 

Via drama en theater kunnen zowel innerlijke als tussenmen-
selijke processen worden vertaald, waardoor er opnieuw 
beweging kan komen waar stilstand was. Er kan een bron 
ontspringen in de leegte, een stilte kan een stem krijgen en 
chaos vindt structuur. In deze tweedaagse maak je kennis 
met een aantal aspecten van (improvisatie-)theater en de 
meerwaarde daarvan binnen een therapeutische setting. We 
verkennen hoe het jou als therapeut kan verrijken én hoe 
je het kan inzetten binnen een therapeutisch proces. niet 
teveel theorie, maar doen, spelen, oefenen en aan de lijve 
ondervinden.  De werkvormen richten zich zowel op werken 
met groepen als individueel werk.

Begeleider: Suzanne Kempeneers
data: 4 en 11 december 2018 – 10u tot 17u
Prijs: €	195	(I.V.-studenten	en	leden	VVtIV:	€	160)

nutritional Psychology 

chronische stress en een ongezond voedingspatroon 
kunnen het biochemisch evenwicht in ons lichaam ernstig 
verstoren. Ze beïnvloeden zowel onze fysieke als onze 
mentale gezondheid. Als we willen dat onze patiënten 
zich goed in hun vel voelen, dienen we dan ook aandacht 
te hebben voor dit fundamenteel biologisch aspect van 
mens-zijn. In deze training kom je meer te weten over hoe 
ons lichaam werkt en waarom dit relevant is voor onze 
mentale gezondheid. We leren welke voedingsstoffen 
nodig zijn om bepaalde stoffen (zoals neurotransmitters) 
aan te maken en hoe een tekort aan deze nutriënten kan 
leiden tot problemen als depressie, chronische vermoeid-
heid, slapeloosheid... Hiernaast bekijken we welke andere 
factoren er bijdragen aan geestelijke gezondheid en hoe 
we het herstel van een uitgeput lichaam kunnen bevor-
deren op een natuurlijke manier. Je gaat met concrete 
praktische tips naar huis, die je kan toepassen in je eigen 
leven en dat van cliënten. 

Begeleider: Sabrina marx 
datum: 20 en 27 november 2018 – 10u tot 17u
Prijs: €	195	(I.V.-studenten	en	leden	VVtIV:	€	160)

gEwEldloos communicErEn 
in uitdagEndE klassituaties

De relationele vaardigheden van de leraar blijken 
een sleutelfactor voor de motivatie en leerprestaties 
van de leerlingen. Deze tweedaagse workshop is 
gebaseerd op het theoretische kader van marshall 
rosenberg en reikt praktische ideeën om onmid-
dellijk toe te passen in je klas, je relaties, je leven. 
Je krijgt ontwapende en doeltreffende inzichten 
aangereikt om verbindend te communiceren in 
plaats van verwijdering en afscheiding te creëren. 
geweldloze of verbindende communicatie leert je 
helder en integer uitdrukken wat je denkt en voelt 
zonder de ander aan te vallen of jezelf tekort te 
doen. 

Begeleider: mia Jansen
data: 29 november en 13 december 2018 – 
10u tot 17u
Prijs: € 195 
(I.V.-studenten	en	leden	VVtIV:	€	160)

kortE 
trainingEn 
Voor 
lEErkrachtEn 
najaar 2018
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crEatiEVE thEraPiE:   jEzElf VErborgEn blootgEVEn

we vroegen stafdocente 
suzanne keMpeneers oM ons wat 

MEER TE vERTEllEN ovER CREA-
tieve tHerapie. Het resultaat 

van Haar MijMeringen kan je 
Hiernaast lezen. 

Sommige dingen in het leven zijn zo vanzelfsprekend 
dat het moeilijk is om antwoorden te geven op vragen 
erover. Creatieve therapie is zoiets in mijn leven. Als 
er vragen over komen, duikt bij mij bijna een tegen-
vraag op, namelijk: kan het anders? Kan therapie niét 
creatief? 

Het is natuurlijk afhankelijk van hoe je de term invult. 
Breed gekeken kan het eigenlijk niet niet-creatief. Want 
elk therapeutisch proces is een creatief proces, een cre-
atieproces. maar we bekijken het natuurlijk specifieker. 
creatieve therapie is de term die algemeen gebruikt wordt 
voor	 gespecialiseerde	 vormen	 van	 therapie:	 beeldende	
therapie, dans- en bewegingstherapie, dramatherapie en 
muziektherapie. 

Vaak wordt er gekozen voor één medium. Velen pleiten 
ook voor zo'n specialisatie. Voor mij persoonlijk is dat te 
beperkend. Als doorwinterde IV-therapeute ben ik ge-
traind in afstemming op de cliënt. En eigenlijk horen die 
verschillende media ook bij die afstemming. Afhankelijk 
wat er zich aandient en wie er zich aandient, poppen er 
andere ideeën op. Afhankelijk van wie er bij mij zit, gaan 
we	tekenen,	bewegen	of	spelen,	of	nog	beter:	een	com-
binatie van verschillende dingen. 

Het medium wordt, zoals dat heet 'op een methodische 
wijze ingezet'. Dat betekent dat we natuurlijk niet zomaar 
gaan tekenen om te tekenen of bewegen om te bewe-
gen. creativiteit is niet het doel. Het doel zit evenmin in de 
uitkomst, die is vaak onvoorspelbaar. Eenzelfde opdracht 
brengt verschillende mensen tot heel uiteenlopende re-
sultaten.	laat	staan	dat	het	gaat	om	esthetiek:	het	is	niet	
de bedoeling dat een lied foutloos wordt gespeeld of dat 
een werk verkocht zou kunnen worden. Aan de andere 
kant wordt iets vaak ‘mooi’ als iets echt overeenstemt met 
je binnenkant.   

Het inzetten van het medium gaat vooral over het proces, 
over de weg naar iets toe. Het brengt dingen in beweging, 
het zorgt voor een psychologische ontwikkeling. De on-
voorspelbaarheid maakt werken met creatieve werkvor-
men ook zo fijn én zo spannend. Het is een uitdaging in 
loslaten. Je reikt iets aan en als de cliënt er mee aan de 
slag gaat, weet je niet waar het naartoe gaat.

En ja, er komt naast onze gekende IV-driehoek nog een 
driehoek	 bij:	 de	 creatieftherapeutische	 driehoek	 tussen	
cliënt, therapeut en het medium. 

Voor mij is creativiteit niet meer weg te denken uit mijn 
therapeutisch werk, laat staan uit mijn leven. Het was al 
op jonge leeftijd heel betekenisvol voor mij. Als - eer-
der ongelukkige - puber waren de uren dat ik op mijn 
kamer zat 'te prullen' een verademing. Daar kon ik mijn 
gevoelens omzetten in woorden, in gedichten. Daar kon 
ik spulletjes uit elkaar halen om dan met de onderdelen 
nieuwe dingen samen te stellen. Daar schreef ik liedjes, 
ook al kon ik ze niet op noten zetten, en nam ik ze op 
met mijn cassetterecorder. En als ik achter mijn drumstel 
zat, of omringd was door al mijn klein percussie spulletjes, 
voelde ik me een heldin. Daar maakte het niet uit hoe ik 
eruit zag, of het perfect was (alhoewel, bij dat drummen 
misschien wel ;-)) of wat er allemaal 'moest'. Het was mijn 
manier van overleven. Ik noemde het zelf niet 'creativiteit', 
laat staan 'kunst'. Ik denk dat ik daar al meer gefocust 
was op het proces dan op het resultaat. Ik liet mijn liedjes 
aan niemand horen, of mijn bouwsels aan niemand zien. 
Af en toe stuurde ik een gedicht in en dan werden die wel 
gesmaakt. maar daarvoor schreef ik ze niet. 

En zo gaat dat ook in creatieve therapie. Wat er ook ge-
maakt of gedaan wordt, het is niet het resultaat dat telt. 
Voor sommige mensen is dat een hele uitdaging.  'Ja 
maar, ik kan helemaal niet tekenen!' is een opmerking die 
je meer dan eens hoort. We zijn immers nogal getraind in 
het goeddoen... maar als je dat kan loslaten, dan gaat er 
een hele wereld open. 

Je helemaal geven in een creatief proces geeft je de kans 
om in een flow te raken. Het raakt aan je kern. En dat 
gaan we door opdrachten binnen creatieve therapie ook 
bewerkstelligen. Het zich bewegen in een bepaald me-
dium – of dat nu dans, schilderen of kleien is – brengt cli-
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enten vaak tot de essentie. De driehoek gaat als het ware aan het 
draaien, via de handelingslijn. Doordat we op een bewuste manier 
iets gaan doen, ontstaat er een ervaring en zo komen mensen 
vaak ook tot inzichten. Dat is het verschil tussen gewoon tekenen 
en therapeutisch tekenen. Er wordt een context geschept, waar-
door er meer kan gaan bewegen.  

Door het handelen in het medium - dus door te dan-
sen, te schilderen, muziek te maken of te spelen - doet 
de cliënt ervaringen op. maar die ervaring ontstaat ook 
door het medium waar te nemen en door te reflecte-
ren over de ervaring in en naar aanleiding van het medium.  
Concreet:	ik	maakte	ooit	in	therapie	een	schilderij.	Eerst	heel	aar-
zelend (ik kan niet schilderen, weet je wel;-)) maar op de duur liet 
ik me helemaal gaan. Ik had voor rood gekozen (voor de mensen 
die mij kennen wellicht geen verrassing). Het was fijn om te voelen 
hoe ik kon neerzetten hoe ik mijn leven ervaarde.  Toen mocht 
ik een andere kleur toevoegen – eentje voor de binnenkant... 
gelukkig	dacht	ik	niet	teveel	na:	intuïtief	nam	ik	goud.	En	zo	kreeg	
mijn innerlijke wereld vorm. 

Daarna werd ik uitgenodigd wat afstand te nemen en waar te 
nemen. En dan ontstond er betekenis. Heel confronterend. Heel 
mooi ook. Er zat dus zoveel goud verborgen achter dat vuur...
Ik nam het schilderij mee naar huis en het kreeg een mooie kader 
en een bijzondere plaats. Ik vond het mooi. En wellicht was dat 
niet echt zo, niet voor objectieve kunstkennersogen, maar voor 
mij had het jaren die bijzondere betekenis en die kon tellen als 
reminder.

Zelf ervaren wat creatief werk voor je persoonlijke ontwikkeling 
kan betekenen, helpt natuurlijk als motivator om het ook in te 
zetten met cliënten. Soms is het wel een drempel, dat geef ik toe. 
Als je al een paar sessies in het praten bent verglijd, vraagt het 
extra energie om terug recht te staan of eens een andere insteek 
voor te stellen. Voor cliënten is het ook soms eng en ongekend. 
Dus dan is de manier waarop jij het aanbrengt van onvoorstelbaar 
belang. Eens een cliënt zelf ervaart welke impact het heeft, zijn we 
natuurlijk vertrokken. 

Het is moeilijk te zeggen waarvoor je creatieve therapie al-
lemaal kan inzetten. Het werkt. Soms gaat het om verwerking 
of inzicht. Soms gaat het om een verbetering van psychisch 
welzijn of van het functioneren, zowel cognitief als fysiek. 
Soms kan je dingen uitproberen. Dat is iets dat bij dramathe-
rapie	 bijvoorbeeld	 echt	 kan	 werken:	 spelen	 met	 kantjes	 van	
jezelf die je niet zo goed kent. Daardoor kan je andere din-
gen in jezelf ontdekken of leren herkennen of versterken...  

 
Jawel, als ik één favoriete vorm moet kiezen, is het dat 
wel – dat is tenslotte het medium dat me het bekendst 
is. Alhoewel, wanneer ik aan mijn groepen in naxos denk, 
komt daar echt alles aan bod. Ik heb het afgelopen jaar met 
mijn mensen gespeeld, dingen in scène gezet, getekend, 
geschilderd, geknutseld, met kaarten en prenten gewerkt, 
geschreven, bewogen, gezongen, muziek gemaakt, ge-
schreeuwd, met klei gewerkt, collages gemaakt … En dat 
het iets in beweging bracht, dat kan ik je verzekeren. Als je 
me dan vraagt wat mijn favoriete vorm is, dan weet ik het 
niet meer.

En wat is jouw favoriete vorm? Ben jij een schrijver of een 
tekenaar? Een schilder of een zanger? geen idee? Probeer 
het eens uit! maak eens een mandala of speel eens iemand 
anders. Huppel heel even, de volgende dagen (eventueel 
kijk je even rond dat er niemand kijkt ;-)) of wieg eens een 
heupje op fijne muziek. Oké, toegegeven, dat is geen crea-
tieve therapie, maar misschien wakkert het wel iets aan. Een 
klein goestingske. En misschien helpt dat jou om misschien 

mijn leven wordt beheerst door 
het opvullen van zwarte ga-
ten met roze mooie woorden. 
Ik ben een dromer die een pi-
ano vol letters betokkelt om zo 
nieuwe zinnen te componeren die 
één harmonisch geheel vormen.  
Soms, als het gat te diep is, 
klinkt het vals, maar zelfs dan 
kan het een bodem betekenen, 
een vaste stap naar de vrijheid. 
 
Voor mij is poëzie een bevrij-
ding uit de dagelijkse realiteit, het 
is het kind in mij op papier zet-
ten zonder angst naïef te zijn. 
Het is beelden vormen die spiegels 
zijn voor jezelf en anderen, om daar-
na de spiegels zo te plaatsen dat je 
de andere kant van jezelf ook eens 

kan zien. Het is jezelf verborgen blootgeven, 
je overgeven aan de passie van het woord. 
Het is jezelf ontdekken, jezelf onderzoeken en 
in kaart brengen. Het is de legende van die 
kaart kwijt raken om zo tot een vrije natuur te 
komen met de mogelijkheid tot verandering.  
Het is karaktervorming op basis van zelftoet-
sing, op basis van onderbewust geschre-
ven woorden die inwerken op het denken.  
Het is een abstract begrip dat mooi is maar 
onbegrijpelijk. Het laat een volledige vrijheid 
op het gebied van de interpretatie, waardoor 
de lezer zelf een dichter wordt. 

De dichter in mij is ontwaakt 
en daarom wil ik even verder slapen.

- Gedicht geschreven door 
een 17-jarige Suzanne. 
Toen was ze duidelijk al 

gebeten door het creatieve virus.

nét dat stapje buiten jouw comfortzone te zetten om te ko-
men snoepen van één van de creatieve opleidingen binnen 
EA. Ik wens het je toe. 
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wil jij proeven van creatieve tHerapie? 
aan de educatieve acadeMie kan je de jaaropleiding 
‘integratieve creatieve opleiding’ volgen. blader snel 
door naar pagina 8 voor Meer inforMatie. Hiernaast, 
wordt er dit jaar een korte training ‘iMprovisatie-(tHeater) 
en tHerapie’ gegeven door suzanne. deze vind je terug op 
pagina 16.

Wil je meer weten over de 
creatieftherapeutische driehoek? 
Dan raad Suzanne het volgende 
boek aan: 
Smeijsters, H. (2008), Handboek Creatieve 
therapie, Bussum, Coutinho
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workshoPs Voor iEdErEEn
 najaar 2018

stEmExPloratiE

Wil je de mogelijkheden van je stem onderzoeken en 
verder ontwikkelen? Wil je de kwaliteiten ervan verbete-
ren en ze optimaler leren gebruiken? Onze spreek- en 
zangstem is slechts een onderdeel van wat de stem te 
bieden heeft. In deze workshop zoeken we naar andere, 
onbekende lagen van onze stem die energie laat stro-
men in je lichaam. Je komt in contact met je emoties, en 
legt de verbinding tussen de wereld binnenin je lichaam 
en daarbuiten. We benaderen de stem hier als een fy-
siek en energetisch gegeven waarbij het lichaam in zijn 
totaliteit betrokken is.  We experimenteren met allerlei 
klanken en zoeken naar meer eenheid tussen beweging, 
ons lichaam en onze stem. We proberen het denken en 
de controle over onze stem los te laten.

Begeleider: Luc Van nyvelseel
datum: 1 december 2018  – 10u tot 17u
Prijs: € 100

familiEoPstEllingEn

Een verstoord familiesysteem kan generaties lang door-
werken en voor problemen zorgen, zelfs al is er geen 
contact. Bij familieopstellingen zet de cliënt zijn familie 
intuïtief neer in een opstelling waarbij representanten de 
familieleden vertegenwoordigen. Zo wordt het functio-
neren van het systeem blootgelegd en wordt de weg 
naar  herstel  vrijgemaakt. 

Begeleider: Kris Jonckheere
datum: 9 december 2018 – 10u tot 17u
Prijs: Eigen	opstelling:	€	100	–	representant:	€	50

dE kracht Van intuïtiEf En 
transformErEnd schildErEn

We nemen ruimte en tijd om stil te staan en aan 
te komen d.m.v. een aantal eenvoudige oefeningen 
en lichaamswerk.  Vanuit deze verstilling maak je 
contact met een vraag of thema dat voor jou aan 
de orde is en zet je een intentie neer van waaruit 
je wil gaan schilderen. Je krijgt een beknopt kader 
en enkele handvatten aangereikt, geïllustreerd met 
enkele persoonlijke én praktijkvoorbeelden. Bij intu-
itief schilderen laat je alle denken en oordelen los. 
Je begint te schilderen vanuit een spontane impuls. 
Je kiest op gevoel enkele kleuren uit en volgt dan 
de beweging van je handen. Intuïtief schilderen is 
niet resultaat gericht - het kan daarom nooit 'fout' 
gaan. Intuïtief schilderen brengt je in diepe ontspan-
ning. Het helpt je om dichter bij jezelf te komen, je 
bewustzijn te verruimen en het ondersteunt je in je 
creatief (transformatie)proces.

Begeleider: griet geeraert
datum: 25 oktober 2018 – Van 10u tot 17u
Prijs: € 115 (inclusief materiaal)

hEt lEVEn als PosttraumatischE 
lEVEnskunst

Traumatische gebeurtenissen zijn ongevraagde, ingrijpende le-
vensgebeurtenissen die niet alleen een grote emotionele impact 
kunnen hebben maar die ook langdurige of zelfs blijvende litte-
kens zouden kunnen veroorzaken.  Zij kunnen ons elke houvast 
doen verliezen, ons doen twijfelen aan de zin van het leven zelf en 
aanleiding zijn tot depressie, verslaving of zelfs suïcide. Een ge-
traumatiseerd persoon lijkt machteloos te ondergaan. Sommige 
mensen lijken daar makkelijker mee om te kunnen gaan dan 
andere en vaak wordt dan gesproken van begrippen als zelfver-
trouwen of veerkracht. Wat betekenen deze begrippen? Wat doet 
dit in ons brein en in ons lichaam? Wat betekent dit existentieel? 
men spreekt vaak van posttraumatische stress, maar bestaat er 
ook zoiets als posttraumatische groei?

Begeleider: gerbert Bakx
data: 11 en 25 oktober 2018 – 10u tot 17u
Prijs: €	195	(I.V.-studenten	en	leden	VVtIV:	€	160)

mEditatiE kan jE lErEn

Onderzoek wijst uit dat meditatie positief 
inwerkt op onze hersenfuncties en denk-
processen. In deze tweedaagse word je 
meegenomen en laten we je proeven van de 
stilte in jezelf, via geleide meditaties. medi-
tatie wordt, vanuit de interactionele vormge-
ving en contextuele therapie, aan de thema's 
die aandacht en heling nodig hebben, ge-
koppeld.	Hierbij	komt	het	volgende	aan	bod:
Aandacht voor je gekwetste kind;
Thema’s uit je leven als energie zien;
contact maken met de kracht, “het meester-
lijke”, in jezelf.

Begeleider: Lutgarde marie Vervaet 
datum:  21 september en 5 oktober 
2018 – 10u tot 17u
Prijs:  € 195 (I.V.-studenten en leden 
VVtIV:	€	160)
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Om verder te kunnen groeien en meer mensen te helpen, 
heeft Touw mensen en middelen nodig. 

Ben je psychotherapeut en heb je zin om als 
vrijwilliger bij Touw aan de slag te gaan? 

Wil jij TOUW graag financieel of materieel steunen? 
Neem dan contact op met touw@educatieve-academie.be

in
 d
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In de vorige Interactief kon je 
uitgebreid lezen over de Blaad-
jestentoonstelling. De opbrengst 
van de werken gaat naar TOUW 
vzw.  Wij stellen TOUW graag 
nog wat uitgebreider voor. 

Touw ontstond in 2015 in de 
schoot van de Educatieve Aca-
demie, maar is ondertussen een 
zelfstandige vzw geworden. Het 
doel? Kosteloze  therapie aan-
bieden aan mensen voor wie de 
financiële drempel te hoog is. 
Een team van vrijwilligers staat 
elke woensdag klaar in de ge-
bouwen van de Educatieve Aca-
demie om mensen te begelei-
den.  In 10 sessies, die ingevuld 
worden zoals de cliënt dit wil, 
helpen ze mensen die het moei-
lijk hebben terug op weg. Het 
enige dat teruggevraagd wordt 
in ruil voor de begeleiding, is 
dat cliënten een stukje van hun 
kracht doorgeven en iets delen 
met de wereld rond hen.  Geven 
en doorgeven dus.

Waarom touw? Een touw be-
staat uit strengen en vezels die 
om elkaar heen zitten. Soms 
breken er vezels en verliest het 
touw aan kracht.  Touw vzw wil 
mensen helpen om de stukjes 
weer samen te brengen zodat 
de koord terug sterker wordt.

Touw in cijfers: 

3 jaar geleden opgericht4 supervisoren 5 verbindings-
begeleiders10 gratis 

sessies voor 
elke cliënt 26 vrijwillige 

therapeuten

2000+ 
sessies op de teller

423 cliënten 
verdergeholpen
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Volg onzE actiVitEitEn

  www.facebook.com/educatieveacademieberchem

  www.linkedin.com/company/educatieve-academie-vzw

  twitter.com/EducatieveAcade

inschrijVingEn
www.EducatiEvE-acadEmiE.bE

na inschrijving ontvang je een inschrijvingsbevestiging.
In de algemene voorwaarden op onze website, kan je per 
type opleiding de betalingstermijnen en -voorwaarden terugvinden.

kmo-portEfEuillE En oplEidingschEQues

Ben je zelfstandige (ook in bijberoep)? 
Educatieve Academie is erkend voor het systeem van kmo-portefeuille. Deze overheidssubsidie bedraagt 40% van 
het inschrijvingsgeld. meer info vind je op www.kmo-portefeuille.be of via het gratis nummer 1700 van de Vlaamse 
overheid.

Ben je werknemer? 
Onder bepaalde voorwaarden kan je voor de langlopende cursussen (therapeutenopleiding en jaaropleidingen) bij 
Educatieve Academie vzw beroep doen op het systeem van opleidingscheques. 

meer info vind je op www.vdab.be

WIJ ZIJn ErKEnD DOOr DE VLAAmSE gEmEEnScHAP ALS OPLEIDIngSVErSTrEKKEr BInnEn BEIDE SySTEmEn.

afstudEErdag 2018
de educatieve acadeMie nodigt jullie uit 

op de afstudeerdag van onze 
vierjarige tHerapeutenopleiding

zaterdag 15 septeMber 2018
10:00-20:00

provinciaal  vorMingscentruM Malle
sMekenstraat 61 - 2930 Malle

na vier jaar opleiding, zwaaien wij onze studenten uit. 
op deze dag presenteren de afstudeerders Hun eindwerk 

en ontvangen ze tijdens een feestelijk slotritueel 
Hun getuigscHrift.

Houd onze facebookpagina 
(Https://www.facebook.coM/educatieveacadeMiebercHeM/) 
en website (www.educatieve-acadeMie.be) goed in de gaten

vooR MEER INFoRMATIE!



lEes mEEr ovEr onzE jaaroplEidingEn, 
kortE trainingEn En workshoPs!

www.educatieve-academie.be
educatieVe academie VzW - Patriottenstraat 35 - 2600 Berchem - België

t. 0032 (0)3 281 21 67 - info@educatieVe-academie.Be




