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PROGRAMMA

10u30 PETER ONKELINX
Van catastrofe naar cadeau. 
Je verslaving als leidraad naar een ander leven.
Het doel van dit eindwerk is om mijn visie op verslaving op papier te krijgen en hoe ik 
integratief aan de slag ga met mijn cliënten binnen mijn eigen praktijk.

TESSA DE BOER
“Ken je mij?”
Over de rol van erkenning in de ontwikkeling van een identiteit en zelfbeeld en over de 
rol van erkenning in therapie.

AN VAN ASSCHE
Veerkracht versterken door I.V.-gewijs te werken. 
Veerkracht benaderd vanuit een integrale visie.
Ik nodig je uit om mee op avontuur te gaan. Een avontuur waarin je kan ontdekken dat 
I.V.-gewijs werken veerkracht kan versterken. De kracht om weer recht te veren kan 
aangeboord worden om uit het (diepe) dal te klimmen. De klim kronkelt langs de vier 
kwadranten van Wilber en bewandelt de drie zijden van de I.V.-driehoek. Het hoogste 
punt van de berg bereiken we via de transpersoonlijke wegwijzer. Ik wil jullie als gids 
tijdens de tocht aanmoedigen om oog te hebben voor het integrale uitzicht en niet 
slechts in één richting te kijken. Het is die verruimde blik die maakt dat je veerkrachtiger 
huiswaarts keert. Je bent van harte welkom op dit avontuur.

KATRIEN EECKHAUT
Het zout in jouw traan… 
Over de diep verborgen kansen in en rond het lijden. Over begeleiding 
bij lijden en de hoop die de weg vormt naar nieuw leven.
Wat als je leven smaakloos is geworden en geen zin meer lijkt te hebben, of net veel 
te pittig gekruid is en je het allemaal moeilijk kan doorslikken? Hoe kom je dan bij 
zingeving en hoop op een smaakvoller bestaan? En mag je heel kwistig omgaan met 
deze hoop of zijn hier ook valkuilen waar we omzichtig mee moeten omgaan? “Het 
zout in jouw traan” gaat over deze vragen en bedenkingen rond hoop en zingeving. 
Het gaat over de hoop en de betekenis in of rond het lijden, die ervoor kunnen zorgen 
dat de verborgen kansen in de miserie aan de oppervlakte komen en die je persoonlijke 
levensgerecht naar eigen voorkeur weer op smaak brengen.

KAREN BOLDERS 
Terug in je kracht na narcistisch misbruik.
Het doel van dit eindwerk is om mensen bewust te maken over de problematiek van 
narcistisch misbruik. Wat is narcisme? Wat is het om een narcistische ouder te hebben? 
Of wat is het om een narcistische partner te hebben? Hoe werken deze narcistische 
patronen door in een familie? Wat zijn valkuilen voor psychotherapeuten bij de behan-
deling van slachtoffers van narcisme? Er zijn mensen in de samenleving die zoek zijn en 
waarbij het niet opvalt dat ze ziek zijn. Hoe gaan we hiermee om? In de therapieruimte 
en daarbuiten? Door I.V. krijgen we hier een bredere kijk op.

ANNICK WOUTERS
Mekaar begrijpen.
Therapeutische ondersteuning van personen met een verstandelijke 
beperking binnen een voorziening.
Deze presentatie licht de visie van Huize eigen Haard toe, een voorziening voor personen 
met een verstandelijke beperking. Alle mensen, ook personen met een verstandelijke 
beperking, hebben recht op een kwaliteitsvol leven. Binnen de voorziening gebruiken we 
de 8 domeinen van Shalock om onze visie in praktijk te brengen. Deze presentatie richt 
zich op 2 domeinen: emotioneel welbevinden en interpersoonlijke relaties, waarbij het 
therapeutische gebruik van hartchakra meditatie en sprookjesmeditatie toegelicht wordt. 
Na een kort theoretische deel wordt het publiek uitgenodigd om mee deel te nemen aan 
een meditatie.

KATIA BOUTE
De innerlijke zoektocht bij uiterlijke verandering.
Dit eindwerk belicht de innerlijke zoektocht bij uiterlijke verandering, in het bijzonder 
bij mensen die de weg afleggen van “dik naar dun”. Ik onderzoek hoe pralines in kran-
tenpapier soms niet meer weten hoe ze kunnen of willen denken, voelen en handelen 
wanneer ze in een mooie verpakking worden gepresenteerd. Het hoofdpersonage in 
dit eindwerk is Liv, een vrouw van 26 jaar met een eetstoornis. Daarom zal ook belicht 
worden hoe een I.V.-therapeut het gegeven van een eetstoornis kan meenemen in de 
therapie.

ANNE PEETERS
Samen I.V.-Wijs.
Hoe cliënten integratief begeleiden in het proces van ouder worden? 
‘Zelf ouder worden’ als therapeut, in contact met de ‘jong oudere cliënt’. Dit eindwerk 
gaat over de nieuwe levensfase die zich aandient na onze vijftigste verjaardag. Hoe 
omgaan met al de veranderingen die zich aandienen en hoe deze nieuwe levensfase van 
‘niet meer jong, nog niet oud’ zinvol en I.V.-gewijs integreren in ons leven? We leren 
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deze cruciale levensfase te accepteren en er positief mee om te gaan. In therapie samen 
met de cliënt de weg bewandelen die de cliënt verlangt, naar groei en verandering, vorm 
geven en integreren in zijn leven om zo ‘succesvol ouder te worden’.

BRIGITTE VAN DER AUWERMEULEN
Subjectieve tegenpolen in interactie.
Deze presentatie gaat over de interactie tussen subjectieve tegenpolen en de manie-
ren, waarop we deze kunnen beïnvloeden. Subjectieve tegenpolen zijn tegenstrijdige 
inwendige krachten zoals behoeften, emoties, intenties, aspiraties. Door hun werking 
zijn ze , naast onze fysische polariteiten, de essentiële componenten van ons leven, groei, 
ontwikkelingen en aanpassing .

BRITT VANDE MERGEL
Burn-out.
Hoe kan Interactionele Vormgeving een meerwaarde zijn door de 
collectieve dimensie toe te voegen? Een burn-out krijg je niet alleen.
Hoe pak je een burn-out aan? Focus je enkel op een individuele aanpak of is een 
contextgerichte aanpak ook noodzakelijk? Burn-out wordt bekeken vanuit een relationeel 
perspectief. Een burn-out krijg je namelijk niet alleen. Ik ga concreet aan de slag met 
werkvormen die je als psychotherapeute kan gebruiken in jouw begeleiding van cliënten 
met burn-out met de focus op de context. Ik zoom extra in op de onderste, collectieve, 
kwadranten van Wilber. Je krijgt een leidraad mee om te werken met cliënten met een 
burn-out in de verschillende fases van herstel. 

SABIEN JAGERS  
Van volzin naar zinvol. 
I.V. en het creëren van helende verbinding wanneer de taal hapert of 
stuitert.
Mensen zoeken verbinding. We gebruiken vooral de taal hiervoor. Hoe werkt verbin-
ding voor mensen met ernstige taalstoornissen? Hoe werkt dat, therapie zonder taal? 
Dit eindwerk zoekt niet-talige manieren om helend te verbinden en pleit voor zuinig 
taalgebruik, ook voor de talige mensen; zeker in dit tijdperk van sociale media waarin 
taal eerder polariserend dan verbindend werkt. Dit eindwerk zoomt in op woordeloze 
verbinding met jezelf, met de ander, met het Geheel, met je innerlijke kind en tot slot… 
met je lot. Want er blijft altijd nog wat eenzaamheid over. Energie, lichaam, resonantie, 
heilzame stilte, symbolen. Niet met andere woorden, maar met minder. 

ANN VERGOUWEN
Waarom Schematherapie een meerwaarde kan zijn 
voor een I.V.-therapeut.
Een metafoor en drie casussen die doorheen het hele eindwerk bij elk nieuw onderdeel 
worden hernomen en verder uitgewerkt. Schematherapie geplaatst in de I.V.-driehoek 
en het Kwadrant van Wilber om te verduidelijken hoe schematherapie een meerwaarde 
kan zijn voor een I.V.-therapeut om  integratief te blijven werken met cliënten en hun 
script. Schematherapie als middel om creatief te werken met datgene wat de cliënt 
meebrengt naar de therapie met ten allen tijde een duidelijk kader om alles aan vast te 
knopen. Een kader om voortdurend verbinding te maken tussen het script en het nu om 
in de toekomst verandering te verwezenlijken.

KOENRAAD MATTON
Het innerlijke proces van de therapeut als baken om 
af te stemmen op de cliënt en zijn problematiek.
Specifiek voor ’Interactionele Vormgeving’ is dat de therapeutische relatie en de 
therapie vorm krijgen in de interactie tussen therapeut en cliënt. In dit eindwerk ga ik 
na hoe deze interactie invloed heeft op het innerlijke proces van de therapeut en hoe de 
therapeut zijn eigen innerlijke proces bewust kan inzetten ten dienste van de cliënt en 
de therapie. Ik leg aan de hand van concrete cases uit hoe de therapeut zich bewust kan 
worden van zijn eigen onbewuste processen en wat hierbij meespeelt.

JESSICA VAN DAELE 
Mijn vrouw heeft kanker. Wat nu? Hoe kan I.V. de 
driehoek weer doen draaien?
Een ziekte als kanker treft niet enkel de zieke, maar treft ook de nabije omgeving zoals 
partner en kinderen. Meestal blijven de partners in kou staan wat betreft de psychische 
begeleiding. In dit werk heb ik me vooral toegespitst op mannen waarvan de vrouw 
kanker heeft. Onderzoeken hebben uitgewezen dat er 70% meer echtscheidingen voor-
komen wanneer de vrouw ziek is. Hoe komt dit? Waar hebben mannen nood aan? Is er 
hulp speciaal naar hen gericht? Ik belicht een aantal aspecten die erbij kunnen helpen om 
het ziekteproces goed door te komen en reacties van mannen beter te kunnen begrijpen, 
waardoor er opnieuw beweging komt in de relatie.

MIEKE HAGENAARS
 ‘Gedrag gedragen.’
Gedragsproblemen zijn de uitdaging van de toekomst. De bejegening is een referen-
tiekader om vanuit erkenning een krachtige interactiestijl te hanteren op scholen. Het 
‘omhelst’ de grondhouding van de psychotherapeutische ondersteuning. Hoe echt en 
authentiek zijn we wanneer wij kinderen belonen en straffen? ‘Gedrag gedragen’ vertelt 
over elke mogelijke interactie en wil inspireren om HET KIND weer te zien.
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KATLIJN DHEEDENE 
Voorbij het taboe.  
Therapeutisch werken rond vrouwelijke seksualiteit. 
We krijgen via onze opvoeding, geloof of media allemaal waarden en normen mee. Deze 
hebben invloed op hoe we ons als volwassen vrouw voelen en gedragen bij seksuali-
teit. En op de betekenis die we eraan geven. Therapie kan helpen bij vrouwen die hierin 
vastlopen.   

YVES LAGAE
Omgaan met verschil en conflicten. 
Over conflictdynamieken en verschil als persoonlijke groeikans. 
Dit eindwerk heeft inhoudelijk twee grote luiken. In een eerste luik ligt de focus op de 
volgende vragen: Wat is een conflict? Welke effecten heeft een conflict op onze waarne-
ming, gevoelens, gedrag en wil? Hoe komt het dat een conflict ons in een neerwaartse 
spiraal van escalatie kan leiden? En wat kunnen we doen om een conflict te proberen 
de-escaleren? In een tweede luik komt aan bod hoe we een conflict kunnen beschouwen 
als een persoonlijke groeikans om iets over onszelf te leren. Een irritatie tegenover de 
ander kan wijzen op een bepaalde kwaliteit die in onze schaduw ligt. Door in de spiegel 
te kijken en bewust aan schaduwwerk te doen, kunnen we meer heel en minder door het 
verschil getriggerd worden. 

LUNCH
Er zijn broodjes te verkrijgen in de anmimatiehal.

CARINE VAN DEN BROECK 
ANGST.
Van vermijding naar acceptatie naar transformatie met Acceptatie en 
Commitmenttherapie binnen Interactionele Vormgeving.
In mijn eindwerk bekijk ik wat angst is, hoe het zich kenmerkt, wat ontstaans- en 
instandhoudende factoren zijn. Vervolgens licht ik de belangrijkste onderdelen van 
Acceptatie en Commitmenttherapie (ACT) toe, een op mindfulness gebaseerde stroming. 
Ik onderzoek hoe je met ACT in therapie kan werken aan angst en een belangrijke com-
ponent van angst, namelijk vermijding. Ik kijk met een kritische blik hoe ACT zijn plaats 
kan krijgen binnen Interactionele Vormgeving. Waar vormt het een mooie aanvulling, en 
waar schiet het tekort?

KARIMA LEMSALLAH  
& MARIE VAN DEN BERGHE (DEEL 1)
Hoe werken we als I.V.-therapeut met cliënten uit 
andere culturen? 
Wat is hierbij het belang van therapie in de eigen taal?

Wij zien in onze praktijk steeds meer cliënten van andere origine.  Cultuursensitief 
werken is voor iedere therapeut belangrijk en wordt een must in onze diverse samen-
leving.  De werkelijkheid is een complexe werkelijkheid van verschillende religieuze of 
wereldbeschouwelijke opvattingen, culturele expressies en tradities. Zorg op maat wil 
dus ook zeggen, meer cultureel-sensitief werken. In ons eindwerk bekijken we de visie 
van I.V.-therapeuten, de wijze waarop ze werken met cliënten uit andere culturen en 
het belang van therapie in eigen taal. We duiken in de literatuur, historiek, duiding van 
cultuur, culturele gebruiken en onderzoeken die gepubliceerd zijn over cultuursensitieve 
zorg. We leggen de link met I.V. aan de hand van casussen uit ons cliëntenbestand.

HILDE GEUENS
Crisis baart kracht.
Hoe koppels begeleiden doorheen het verlies van vertrouwen naar 
een krachtigere toekomst?
Hoe kan I.V. een meerwaarde betekenen in het begeleiden van koppels van crisis naar 
kracht? Vanuit theoretische kaders en onderbouwd met voorbeelden uit de therapeuti-
sche praktijk, wordt daarbij ingezoomd op dé vertrouwenscrisis bij koppels: ontrouw.
Ontrouw wordt eerst bekeken vanuit het vierkwadrantenmodel van Wilber. Dat zorgt 
voor een breder perspectief op koppeltherapie dan de klassieke systeembenadering. 
Daarna wordt een eigen model opgebouwd, gebaseerd op de I.V.-interactiedriehoek, om 
het koppel en elke partner te helpen de crisis in de ogen te kijken. Een overlevingspakket 
vangt de eerste schok op en dan volgen drie fasen: gevoelens en behoeften toelaten, 
betekenis geven en anders gaan handelen. Het koppel ontwikkelt ook drie hulpkrachten: 
onvoorwaardelijk aanvaarden, wil en durf, die hen uiteindelijk helpen om krachtiger 
verder te gaan. 

JORIS VAN DROOGENBROECK 
Schaamte.
Zien wat doorgaans verborgen blijft.
Schaamte is een complexe en pijnlijke emotie, waar weinig mensen graag over praten. 
Nochtans is het zo dat wanneer de schaamte verborgen blijft, ze doorgaans groeit. In 
de psychotherapeutische praktijk is het dus belangrijk om aandacht te hebben voor de 
schaamte van de cliënt. Dit werk biedt aan therapeuten een schaamtebril, een manier 
van kijken om schaamte te herkennen en het bespreekbaar te maken. Deze schaamte-
bril hanteert een ruim perspectief. Daarnaast kan schaamte ook een negatieve invloed 
hebben op het therapeutische proces en de therapeutische relatie. Ook hiervoor worden 
aandachtspunten en handvaten aangebracht. Na deze presentatie zal je bewuster met het 
thema schaamte kunnen omgaan in je praktijk.
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SARAH DE GRAEF
I.V.-gewijs werken aan emotioneel meesterschap.
Iedere mens wordt dagelijks geconfronteerd met situaties en gebeurtenissen (triggers) 
die emoties (angst, verdriet, woede, vreugde, enz) uitlokken. Emoties hebben een 
belangrijke functie: ze signaleren onze noden en frustraties, ze motiveren ons voor het 
bewerkstelligen van veranderingen, ze geven ons leven betekenis en kleur. Ze voeden 
onze relaties  en brengen ons in contact met onze innerlijke kennis en kracht. 
Vaardigheden om emoties op een adequate manier te reguleren zijn daarom uiterst 
belangrijk: ze leiden tot betere communicatie, betere relaties, minder stress,  een groter 
gevoel van eigenwaarde, een grotere mate van welbevinden. Het positieve is dat je deze 
vaardigheden op elk moment in je leven nog kan aanleren. In mijn eindwerk ga ik op 
zoek naar manieren om als integratief therapeut I.V.-gewijs met cliënten te werken rond 
emotioneel meesterschap. 

STEFANIE DIONYS
Met vierkante ogen kijken naar faalangst bij 
hoogbegaafde jongeren.
Gebruik van therapeutische technieken op school.
In mijn eindwerk ga ik op zoek naar het antwoord op de vraag: kan je therapeutische 
technieken preventief inzetten voor een laagdrempelige hulpverlening op school? Mijn 
onderzoek spitst zich toe op een klas ingericht voor hoogbegaafde jongeren. Mijn 
methodes zijn gericht op ondersteuning van faalangst. Aan de hand van technieken die 
ik zelf gebruik als psychotherapeute, wandel ik het kwadrant af. Ik probeer deze om te 
vormen naar bruikbare groepsessies en geef de nodige tips en tricks voor de begeleiders 
van deze sessies.

JOHNNY WEUSTENRAED
Pijn van Verlangen: emotionele eenzaamheid bij 
singles.
“Ooit had ik een groot verlangen. Een verlangen naar die ene grote liefde. Maar ze kwam 
niet. Wat is er mis met mij?” In België zijn er 1,6 miljoen alleenstaande waarvan 65% 
zich sociaal en/of emotioneel eenzaam voelt. Hun hoop en verlangen veranderden in een 
intens verdriet en pijnlijke eenzaamheid. In rouw en onzeker vinden ze de weg naar de 
therapieruimte. Een I.V.-therapeut vangt hen op.

ANNELEEN VANROY
ACT geïntegreerd in IV. 
De meerwaarde en beperkingen.
Het onderwerp van mijn eindwerk is het gevolg van het ervaren van de effecten van het 
werken met ACT tijdens de basiscursus, die ik in 2016 heb gevolgd. Ik vond handvaten 
om vanuit een cognitieve insteek contact te maken met de beleving van mijn cliënten. 

Het doel van mijn eindwerk was het aantonen waar ACT een meerwaarde binnen I.V. 
vormt en wanneer andere manieren van werken zijn aangewezen. Aan de hand van 
casussen uit mijn praktijk zal ik trachten aan te tonen dat ACT zinvol kan zijn wanneer 
we werken met cliënten met een cognitieve insteek en wanneer er reeds proceswerk is 
gebeurt. 

KARIMA LEMSALLAH  
& MARIE VAN DEN BERGHE (DEEL 2) 

KATLEEN SCHRYVERS
Rimpelingen. De invloed van het onbewuste op 
veranderingsprocessen.
De invloed van het on(der)bewuste op veranderingsprocessen is niet te miskennen. 
Vanuit verschillende hoeken wordt er anders gekeken naar wat bewust, onbewust 
en onderbewust invloed heeft. Het lichaam toont zich als een belangrijke onbewuste 
medespeler en heeft de potentie om een proces van verandering te activeren. Of een 
verandering ons overkomt, van buitenaf op ons inwerkt of van binnenuit onstpruit: 
door contact te maken met het onbewuste ontstaan er mogelijkheden die tot beweging 
kunnen leiden. Veranderen is als ‘lopen over water’, onvoorspelbare golven stijgen op uit 
het stille water en gaan even snel weer liggen, toch ervaart men aan de onderstroom dat 
alles anders is.

LOTTE BOSSUYT
Spelen en helen, in het zand. 
Zandspeltherapie binnen het kader van Interactionele Vormgeving.
In mijn eindwerk verdiep ik me in het hypothesemodel van I.V. en illustreer ik dit met 
casussen vanuit zandspeltherapie. Zandspel is een zeer bruikbare methodiek binnen een 
therapeutische setting. Het is een werkvorm voor jong en oud. De I.V.-driehoek draait 
erbij! Hierbij verlies ik de basishouding van een therapeut niet uit het oog.

KAREN SMEDTS
Is superdiverse therapie supercomplexe therapie? 
Over de voortdurende waakzaamheid over onze eigen 
vanzelfsprekendheden in het werken met mensen met een migratie-
achtergrond en de methodieken en kennis die hierbij helpen.
Dit eindwerk gaat over de toepassing van I.V. bij jongeren met een migratie-achter-
grond. Ik ga na hoe de I.V.–grondhouding en het model van Wilber ons kunnen helpen 
om waakzaam te blijven over onze eigen vanzelfsprekendheden. Verder geef ik aan 
welke hulpmiddelen we aan de therapie kunnen toevoegen om de kans op afhaken tegen 
te gaan. Aan de hand van praktijkvoorbeelden illustreer ik mijn eigen ervaringen in het 
opbouwen van een vertrouwensrelatie en de methodieken die ik heb gebruikt. Afsluitend 
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leg ik de link met iedereen die in het dagelijkse leven in contact komt met andere 
culturen en de hedendaagse problematieken hieromtrent.

MARIJKE VAN GERWEN
Een I.V.-perspectief op AD(H)D.
Verhalen van gevoel, beweging en betekenis.
 AD(H)D wordt vaak in verband gebracht met kinderen, maar velen houden ook als vol-
wassene klachten. Bovendien zijn die er vaak pas op volwassen leeftijd achter gekomen 
dat zij AD(H)D hebben. Naast moeilijkheden waarmee zij in het hier en nu kampen, 
ondervinden zij lijdensdruk die te maken heeft met hun verleden, van onbegrepen zijn, 
van niet weten wat hen scheelde, van herhaaldelijk falen, van er niet bij horen. 
AD(H)D wordt algemeen vooral gedragsmatig aangepakt. In dit eindwerk bewandelen we 
de kwadranten van Wilber om volwassenen met AD(H)D op verschillende en meer inte-
gratieve manieren te benaderen, met vooral aandacht voor de emotionele gevolgschade 
waar zij vaak mee zitten. 

WENDY WILLEMS
I.V. Digitaal: kan de therapeutische grondhouding tot 
zijn recht komen in een online behandeling?
Dit eindwerk heeft als thema grondhouding in een eHealth-behandeling. Het betreft een 
literatuurstudie aangevuld met praktijkvoorbeelden en informatie uit een kwalitatieve 
vragenlijst over eHealth. Allereerst wordt nagegaan wat eHealth als werkvorm concreet 
inhoudt, hoe cliënten hier tegenover staan en waar het kan passen in de I.V.-visie. Er 
wordt een theoretische opzet gemaakt van interventies die naar een eHealth-toepassing 
omgevormd kunnen worden. Vervolgens wordt nagegaan hoe grondhouding in een 
eHealth-behandeling zal uitzien. Hierbij wordt dieper ingegaan op taal als belangrijk on-
derdeel van grondhouding in eHealth. Een aantal aandachtspunten voor eHealth-thera-
peuten worden benoemd. Tot slot wordt in grote lijnen een praktijkvoorbeeld beschreven 
van de ontwikkeling van een eHealth-toepassing.

GITTE BEAUPAIN 
I.V. de kracht van het onthullend hier-en-nu
Mijn eindwerk gaat over het onthullend hier-en-nu. Dus niet alleen over (zelf)onthulling 
noch louter over het hier-en-nu. Ik bekijk het allemaal met de bril van de Interactionele 
Vormgeving (IV). Maar wat betekent dit eigenlijk? Ik wens aan te tonen hoe het ont-
hullend hic et nunc geschikt is voor zowel de competentieontwikkeling van de cliënten 
als van de therapeut. Mijn hypothese is dat een I.V.-therapeut niet anders kan dan 
aandachtig aanwezig te zijn in het hier-en-nu tijdens een sessie. En net dit bevordert de 

(zelf)onthulling van de therapeut. Met andere woorden, I.V. zorgt voor integratie en dat 
leidt tot een onthullend hier-en-nu.

KAREN VAN DER AA
Mannelijk en vrouwelijk leiderschap. Animus en 
anima op de werkvloer.
Leidinggevenden staan vandaag voor stevige uitdagingen. En dit in een omgeving met 
continue verandering en hoge mate van onvoor spelbaarheid. Bij werknemers zien we 
behoeften ontstaan zoals meer aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, flexibel en 
kwalitatief werken. De nieuwe uitdagingen blijken volgens de psychologie van Jung 
op typisch vrouwelijke waarden gestoeld te zijn. Er is dus nood aan meer vrouwelijke 
kwaliteiten binnen het tot op heden voornamelijk volgens mannelijke waarden ingerichte 
bedrijfsleven. Tegelijkertijd blijven ook deze mannelijke kwaliteiten een voorwaarde voor 
gezonde bedrijfsvoering en gelukkige medewerkers. Ondernemingen hebben m.a.w. 
vooral nood aan leiders die het mannelijke yang en het vrouwelijke yin weten te balance-
ren. Via het integreren van de animus of anima onderzoekt dit eindwerk hoe je dat heel 
concreet kan aanpakken én wat je daarbij te winnen hebt!

MARLEEN STROOLENS
De cirkel doorbroken. Emo-eten.
Emo-eten is een niet-constructief overlevingsmechanisme om stand te houden in de 
wereld. Het is belangrijk om te kijken welke honger men probeert te stillen. Onder emo-
eten zit meestal een dieperliggend probleem dat moet aangepakt worden. 
Door het meersporenbeleid van I.V. kan men elke emo-eter op zijn eigen manier bena-
deren. Via verschillende technieken kan het bewustwordingsproces in gang komen, leert 
men omgaan met emoties en kan men onderliggende kwetsuren naar boven brengen.
Door op deze manier te werken kan de cirkel van emo-eten doorbroken worden waarbij 
men het hout kan loslaten en op eigen kracht de oever kan bereiken.

HILDE DE LEEUW
Labyrint of doolhof ? De Eigen - Zinnige weg van 
therapeut en cliënt. 
Aandacht voor verlies- en zingevingservaringen door het leven met 
een beperking.
Geboren worden met, of getroffen worden door een mentale of fysieke beperking raakt je 
in heel je bestaan. Je wordt geconfronteerd met een levenslang rouwproces. Hoe is het 
om dit als mens mee te maken? Waar zit de pijn, waar zit het verlangen? De benadering 
als I.V.-therapeut sluit aan bij de nieuwe rouwvisie, die in de rouw zowel het verliesge-
richte als het herstelgerichte belicht. De houding van het niet-weten en de aandacht voor 
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het existentiële worden meegenomen op onze tocht door het labyrint van het leven. Met 
inspiratie van Yalom en Mia Leijssen.

TITIA VAN DEN ENGEL 
I.V.- Therapeutisch werken met volwassen met een 
verleden in  de bijzondere jeugdzorg en/of pleegzorg. 
Werken met cliënten met een verleden in de Bijzondere Jeugdzorg is anders en ook weer 
niet. Voor mij is het herkenbaar, maar ook weer niet. Ieder mens is uniek en heeft een 
eigen zelf. Ik probeer verbinding te maken tussen de wereld van volwassenen met een 
instellingsverleden (en/of pleegzorgverleden) en de therapieruimte. Ik tracht een aantal 
zaken te verduidelijken en inzichten te scheppen in de wereld van instellingssystemen, 
de mythe van de moeder, in het net iets anders werken met het klassieke Genogram,… 
Kortom, ik probeer bruggen te bouwen. Tussen mensen met of zonder een instellings-
verleden (en/of pleegzorgverleden).

JEROEN WISLET
Als de bal aan het rollen gaat: de mannelijke I.V.-
therapeut als Koning, Krijger, Magiër en Minnaar in 
het werken met jongens.
Jongensenergie wordt vaak verkeerd begrepen en eerder beknot dan begeleid. Vanuit het 
verhaal van “De Wildeman”, mijn professionele ervaring en het I.V.-kader wil ik de lezer 
meenemen in mijn zoektocht naar de jongensarchetypen en hun schaduwpolen. Ik stel 
de vraag hoe ik als mannelijke I.V.–therapeut mij kan laten bezielen door de volwassen 
mannelijke archetypen: De Koning, De Krijger, De Magiër en De Minnaar. Hoe kan ik 
vanuit deze mannelijke archetypen mijn licht laten schijnen op de schaduwpolen van de 
jongensarchetypen?

SUZANNE DE BIE
Het huwelijk met ons schone, fantastische zelf. 
Interactionele Vormgeving als integratieve weg naar ons Zelf. 
We verlangen dikwijls naar de perfecte partner die ons volledig begrijpt, troost, lief heeft. 
Dit levert ons even vaak veel pijn op, aangezien we bij de partner onbewust zoeken naar 
de onvoorwaardelijke liefde die we niet allemaal als kind van onze ouders gekregen 
hebben. Een onmogelijke opdracht, want we kunnen het verleden niet meer veranderen. 
Mensen die in dit patroon gevangen zitten, verlangen hevig naar verbinding, maar dit 
lijkt buiten hun bereik te liggen. Door hun inzicht in hun overleving en erkenning aan 
hun Oude Pijn te geven en de weg naar de liefde voor zichzelf vrij te maken, komt er 
verbinding met hun Zelf. Dit laatste is de voorwaarde om werkelijk contact met de ander 
te kunnen maken.

KATRIN DERBOVEN
De zichtbare therapeut  
Wat verhindert een psychotherapeut om zich zichtbaar te maken? Waarom hebben 
sommige therapeuten het moeilijk met zichtbaar worden? Welke factoren zijn hierbij 
werkzaam? En hoe kan hierin verandering worden teweeggebracht? Kunnen bepaalde 
therapeutische stromingen uit I.V. hierin heilzaam zijn? Dit werk gaat over theoretisch 
onderzoek en praktische begeleidingen, van zich aangemelde therapeuten die samen met 
mij hebben gewerkt rond dit thema. Een kleine tocht van 6 heldinnen die met I.V.-tools 
zichtbaarder zijn geworden in hun therapeut zijn: de psychotherapeut is present. 

LOESJE GIELIS
De tocht van een beginnende therapeut. 
Tijdens onze tocht als beginnende therapeut gaan we het avontuur aan. We nemen 
het risico om nieuwe wegen in te slaan en het vertrouwde achter te laten. We worden 
geconfronteerd met onze blokkades (twijfels, onzekerheden), hulpbronnen en onze 
poortwachter. Deze tocht is een spiraalvormige innerlijke reis die je beleeft. In dit eind-
werk wil ik taboedoorbrekend werken door deze gelijkaardige gevoelens en ervaringen 
te delen en waarbij therapeuten erkenning krijgen voor deze emoties. Het durven tonen 
van onze kwetsbaarheden en persoonlijke thema’s met anderen want je hebt anderen 
nodig om je te verbinden. 

SEBILA ÖZTÜRK
De ontmoeting tussen religie en psychotherapie.
In de ontmoeting kunnen bijzonderheden schuilen… zo tracht ik in mijn eindwerk een 
weerslag te geven over de ontmoeting tussen religie en therapie onder de koepel van 
Interactionele Vormgeving. Wat gebeurt er als dit duo elkaar ontmoet in de praktijkruim-
te? Hoe krijgt dit vorm en hoe gaat de I.V.-therapeut hiermee om? Kortom, een eindwerk 
waar veel ruimte is voor praktijkvoorbeelden waarin de therapeutische benadering die 
gebaseerd is op dialoog, een plek geeft aan religie en zingeving. Met een filosofische 
toets, I.V.-kaders en casuïstiek geef ik je een blik op hoe ‘verandering’ binnen een 
integratieve therapeutische aanpak vorm kan krijgen. 
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