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PROGRAMMA
10u00 OPENINGSRITUEEL

MARIANNE GILLEIR 
OP MEERDAAGSE GROEPSWANDELTOCHT MET DE I.V.-WANDELTHERAPEUT: HOE KAN 
JE ER ALS BEGELEIDER ZIJN VOOR DE DEELNEMERS MET VOLDOENDE ZELFZORG?
Samen de natuur en de ervaring in, samen dagenlang onderweg zijn, samen wandelen 
over dezelfde paden. Zo’n meerdaagse wandeltocht vraagt best wat sportieve en mentale 
inspanningen van de deelnemers… én de I.V.-wandeltherapeut. Hoe kan de I.V.-wan-
deltherapeut er voldoende zijn voor de deelnemers zonder zichzelf te verliezen of op te 
branden? Hoe vindt de I.V.-wandeltherapeut een balans tussen voldoende beschikbaar 
zijn en rekening houden met eigen behoeft en? Welke kansen en uitdagingen zijn er 
voor een I.V.-wandeltherapeut op meerdaagse tocht in vergelijking met de ‘gewone’ 
therapeutische setting? Welke hulpbronnen kunnen door de I.V.-wandeltherapeut op 
meerdaagse tocht aangeboord worden?

ANNELIEN D’HOINE 
ALS WOORDEN GEVEN NIET VOLSTAAT
HERSTEL VAN TRAUMA VIA BEELD EN BEWEGING
Diepe psychische wonden helen niet (alleen) door erover te spreken. Woorden schieten 
tekort omdat wàt gebeurde onzegbaar is. Omdat trauma’s diepe sporen nalaten in het 
lichaam moeten we (terug) leren luisteren naar de taal van het lichaam. Via beeld en 
beweging gaan we samen op ontdekking: durven voelen, beleven, delen én helen.
De therapeutische relatie die vanuit de I.V.-grondhouding kan ontstaan maakt ruimte 
voor de verwerking van trauma op het ritme van de cliënt, zodat hij of zij weer de regie 
in handen kan nemen.

MARIANNE LENAERTS 
EEN FAMILIE OP STELTEN. INDIVIDUELE FAMILIEOPSTELLINGEN
Familieopstellingen is een techniek die Bert Hellinger heeft  ontwikkeld om verborgen 
dynamieken van familiebanden duidelijk te maken en te herstellen. Het innerlijke beeld 
dat wij hebben van onze familie waar verstoringen zitten, wordt veranderd. De meest 
courante manier om een familieopstelling te doen is met representanten. Sommige 
mensen vinden het comfortabeler om dit individueel te doen. Ik onderzoek in dit werk 

hoe dit werkt en wat de kracht hiervan is. Ik neem u mee op pad en dompel u meteen 
onder in de praktijk. Daarna bekijk ik wat voor mij de essentie is van individuele 
familieopstellingen en leg dit naast I.V. Tot  slot  neem ik u terug mee in de praktijk waar 
er steeds verrassingen tevoorschijn komen. Elke opstelling is anders en dit is, voor mij, 
wat deze techniek zo geweldig maakt...

JOLIEN ROEF 
SOCIO-EMOTIONELE VERBINDING: EEN BUITENGEWOON VERHAAL
Buitengewoon onderwijs: buitengewone leerlingen? Binnen dit eindwerk wordt 
ingezoomd op het werken met jongeren binnen een buitengewoon secundaire school 
type BA, 3 en 9. Hoe breng je kinderen vanuit de klas tot  in de therapieruimte? Hoe kan 
een schoolteam hierin ondersteunend zijn? Hoe stem je af op de leerlingen met deze 
bijzondere ondersteuningsnoden? Hoe kan je als orthopedagoog therapie vorm geven 
binnen de school? Deze vragen worden besproken aan de hand van praktijkverhalen 
waarbij I.V. verbonden wordt aan twee denkkaders: NVR en socio-emot ionele ontwikke-
ling.  Praktische tips worden samengevat binnen fi ches die praktisch hanteerbaar zijn en 
binnen de praktijk van een school kunnen worden gebruikt. 

TANIA DEVLAEMINCK
I.V. EN HET STREVEN NAAR ZELFACCEPTATIE: 
WAAR DE BASISHOUDING VAN ONVOORWAARDELIJKE ACCEPTATIE ÉN PASSENDE 
INTERVENTIES  VAN DE THERAPEUT SAMENKOMEN 
Problemen met zelfacceptatie zitten diep geworteld en hebben linken met hoe mensen 
naar mensen kijken en hoe mensen uiteindelijk naar zichzelf kijken. In dit eindwerk 
neem ik de therapeutische  houding  ‘onvoorwaardelijke acceptatie’ onder de loep  en 
kijk ik hoe deze geïntegreerd is in de grondhouding van de IV-therapeut.  Het hanteren 
van de basishouding is de  belangrijkste helende  stap in het zelfacceptatieproces van de 
cliënt,  maar is onvoldoende om duurzame beweging te brengen. Parallel lopende inter-
venties vanuit verschillende psychot herapeutische stromingen zijn ook nodig. In twee 
casussen  bespreek ik daarom de basishouding  én passende interventies. In één casus 
beschrijf ik als therapeut het effect en in de andere casus geven we de cliënt het woord… 

KATRIEN AERTS 
VORMGEVEN AAN ‘GENDERBEWUST’-ZIJN 
Jezelf zoeken en aanvoelen dat je werkelijke verlangen en authenticiteit niet passen bin-
nen het binaire ‘man-vrouw denken’ kan heel wat spanning en twijfel met zich meebren-
gen. In dit eindwerk werp ik een blik op mijn therapeutische praktijk met een specifi eke 
focus op transgender en gendervariante personen. Groeien in’ genderbewustzijn’ 
betekent uitdrukking en vorm kunnen geven aan datgene wat je binnenin hebt en dat 
is voor elkeen een uniek proces. Ik beschrijf hoe ik als psychot herapeut het integratieve 
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kader van I.V. gebruik om cliënten hierin te ondersteunen. Cliënten met deze hulpvragen 
tonen ons een weg naar meer aanvaarding voor alle kenmerken die we in ons hebben en 
die ooit ‘gelabeld’ werden als mannelijk of vrouwelijk. Ze leren ons de wijze les om dee-
moedig onze ware natuur te omarmen. Het is in dat opzicht ook een warm pleidooi om 
de verscheidenheid en complexiteit van het mens-‘zijn’ op vlak van gender zichtbaarder 
en aanvaardbaarder te maken en kritische vragen te stellen bij onze culturele ideeën. 

INGRID DE COSTER
DE NATUUR ALS THERAPEUT: “VOEDING VOOR DE ZIEL EN ZIEL UIT JE VOEDING”
Een groot  aantal van mijn cliënten komt in de eerste plaats met psychosomatische klach-
ten. Deze klachten zijn onlosmakelijk verbonden met bepaalde gevolgen, de gevolgen 
hebben op hun beurt terug invloed op de klachten en hierdoor ontstaat een vicieuze 
cirkel. Met dit eindwerk toon ik aan dat een uitgebalanceerde voeding en kruiden een 
ext ra ondersteuning kunnen zijn bij deze klachten én dat het psychot herapeutisch proces 
hierdoor positief beïnvloed wordt. De evidence based werkvorm waar ik dieper op 
inzoom legt de nadruk op de tot aalaanpak naar mijn cliënten. Mijn doelgroep is zeer ge-
differentieerd, echter een psychosomatische klacht leent zich duidelijk tot  het aantonen 
van deze niet alledaagse benadering. Deskundigheid als therapeut is in de eerste plaats 
belangrijk. Maar ook professionaliteit in verband met het lichamelijke aspect is hier van 
groot  belang voor de goede slaagkansen van de therapie.
I.V. werkt integratief en holistisch. De biologisch wetenschappelijke benadering en dus 
de biologische laag van het probleem wordt soms wat minder in de aandacht gebracht. 
Deze laag erbij betrekken doet eer aan het integratieve karakter van I.V.. Een mooie 
metafoor hiervoor is de volgende : ”Als een straat verlicht wordt door een hele reeks 
lantaarnpalen en je vergeet of je weigert er nog maar één aan te zetten dan staat er 1 
stukje straat in de schaduw. Met andere woorden je creëert een blinde vlek. Als net daar 
in die schaduw de oplossing ligt dan wordt dit door zowel cliënt als therapeut over het 
hoofd gezien. Een I.V.-therapeut gebruikt zoveel als mogelijk alle lantaarnpalen om een 
zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de mens, zijn hulpvraag en zijn omgeving.”

HANS BLOEMEN
DE VLAM VAN AUTHENTIEKE VERBONDENHEID ONTSTEKEN EN AANWAKKEREN VIA 
E-MAIL
Cliënten sturen steeds vaker e-mails om contact op te nemen met psychot herapeuten. 
Op basis van persoonlijke ervaringen stelde ik de hypot hese dat het proces van rapport 
maken tussen cliënt en psychot herapeut zich ook manifesteert voor het intakegesprek en 
buiten de therapieruimte. Binnen het ruime kader van Interactionele Vormgeving toon ik 
aan dat het gebruik van e-mail bijdraagt aan essentiële componenten van psychot hera-
pie: (1) de aspecifi eke factoren als basis voor de werkrelatie en (2) de therapie specifi eke 
technieken afhankelijk van (de voorkeur van) de cliënt. Met dit eindwerk wil ik psycho-
therapeuten uitnodigen om digitale platformen te hanteren als aanvullende manier om 

de verbinding met cliënten aan te gaan.

XXXXXX XXXXXXXX
JEZELF ZIJN: VOORBIJ HET INDIVIDUATIEPROCES  VAN CARL GUSTAV JUNG, OP WEG 
NAAR ATMAN
De Franse fi losoof René Descartes zei ooit: “Cogito ergo sum” wat betekent “Ik denk, 
dus ik ben”. Deze uitspraak kwam vroeg in mijn leven maar voor mij strookte dit niet 
met mijn gevoel. Sinds mijn eindwerk kom ik tot  de conclusie dat dit het ego is. Het ego 
heeft  een bevestiging van bestaan nodig. Ik beschrijf mijn visie van het proces van het 
ego én ik integreer het. Ik word mijn eigen observator waardoor ik mij herinner wat 
mij het meest geluk brengt. Jij kan dit ook! Met dit eindwerk hoop ik jou - als lezer - 
enkele manieren mee te geven om het ego te integreren en jouw eigen geluk te (her-)
ontdekken. 

VEERLE VERGUCHT
OP-STAP NAAR EEN ANDER LEVEN, INTERACTIONELE VORMGEVING EN DE RES IDENTIË-
LE BEHANDELING VAN JONGEREN MET EEN DRUGSVERSLAVING 
Dit eindwerk geeft  de lezer een inkijk in de visie, de werking en het behandelprogramma 
van de Drugunit, een ontwenningsafdeling voor jongeren met een drugproblematiek.  
Wat er gebeurt op deze afdeling wordt tegen het ‘I.V.-licht’ gehouden.  Voedingsbron-
nen, mens- en wereldbeeld,… van de Drugunit en Interactionele Vormgeving worden aan 
elkaar afgetoetst.  De vier kwadranten dienen als raamwerk om de therapieonderdelen 
en het therapeutisch milieu  te kaderen en zo te ontdekken waarin de afdeling nog kan 
groeien.   Verschillende therapieonderdelen worden toegelicht en één onderdeel van het 
psychot herapeutisch groepsaanbod, de belevingsgroep, wordt uitvoerig  besproken.  In 
deze groepssessies wordt gewerkt vanuit de opengeklapte I.V.-driehoek. 
Talrijke praktijkvoorbeelden illustreren het geheel.

NATHALIE JEGER
HET BEWANDELEN VAN DE DRIE ZIJDEN VAN DE I.V.- INTERACTIEDRIEHOEK: EEN 
NOODZAKELIJKE MAAR GEEN VOLDOENDE VEREISTE OM EEN GES LAAGD I.V.-PSYCHO-
THERAPEUTISCH PROCES  TE REALISEREN.
OP ZOEK NAAR HET HIGGSBOSON ELEMENT IN DE I.V.- PSYCHOTHERAPIE: HET ‘PSY-
CHO-SYNERGETISCH KRACHTELEMENT’.
De I.V.- interactiedriehoek is een belangrijk kader dat de I.V.- psychot herapeut ter 
beschikking heeft . In de praktijk is het bewandelen van de drie zijden van de I.V.- inter-
actiedriehoek noodzakelijk maar soms niet voldoende om tot  een volwaardige I.V.-psy-
chot herapie te komen. Is er iets meer nodig? Uit deze zoektocht ontstond het besef dat 
er m.i. werkelijk ‘iets’ is dat alle vereiste regels van I.V.-psychot herapie overstijgt en 
dat garant staat voor het welslagen van een I.V.-psychot herapeutisch proces. Ik benoem 
dit element in het huidig eindwerk het ‘Psycho-Synergetisch Krachtelement’. Via de 
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gedetailleerde uitwerking van twee eigen casussen distilleer ik de nodige conclusies 
hiertoe, na de bespreking van de grondhouding, de ‘working alliance’, het rituele element 
en de drie zijden van de I.V.- interactiedriehoek. 

LIEF SIPS
DE SCHATKIST VAN ELK KIND. HOE KAN JE DIT ALS LEERKRACHT (BASISONDERWIJS) 
I.V.-GEWIJS TOT LEVEN DOEN KOMEN? 
Hoe belangrijk is het ‘zich goed voelen’ op school ? Kan een kind meedraaien als het 
‘niet gezien’ wordt ? Vraagt het zoveel ext ra tijd en aandacht om als leerkracht hier oog 
voor te hebben ? En vooral : ‘Hoe kunnen we als leerkracht de kinderen helpen, bijstaan 
en ondersteunen in hun ontwikkeling ?’ Dit eindwerk wil proberen de therapeutische 
grondhouding in de leerkracht wakker te maken om zo het welbevinden bij de kinderen 
te vergrot en. Past dit bij het archetype van ‘de leerkracht’ ? Zorgt dit voor weerstand 
omdat men denkt dat men als leerkracht zoveel moet veranderen ? Dit eindwerk wil het 
bekijken, verder uitzoeken en eventuele tools geven om te kunnen gebruiken. 

CHARONA JANSSENS 
SEXTALK: EEN INTEGRATIEVE MANIER OM SEKSUALITEIT BES PREEKBAAR TE MAKEN IN 
(HET KADER VAN) HULPVERLENING
Het belang van seksualiteit is duidelijk: het is een basisbehoeft e van ieder van ons. Toch 
is praten over seksualiteit niet altijd makkelijk. Er ligt vaak een taboe op het onderwerp, 
niet alleen voor de cliënt maar ook voor de therapeut. Iets wat jou als therapeut/hulpver-
lener hierbij kan helpen is het PLISSIT-model. Je geeft  in eerste instantie toestemming 
en bekijkt wat er verder nodig is: gelimiteerde informatie, specifi eke suggesties of 
intensieve therapie? Dit eindwerk geeft  je handvaten om samen met de cliënt op weg te 
gaan in de wereld van de seksualiteit.

XXXXXX XXXXXXXX
STEVIGER STAAN: KAN HET PROGRAMMA ‘ROTS EN WATER’ EEN WAARDEVOLLE 
AANVULLING ZIJN BINNEN I.V.-THERAPIE? 
‘Rot s en Water’ is een psychofysieke training die gebaseerd is op Oosterse 
gevechtssporten. ‘Rot s en Water’ wordt meestal onder de weerbaarheidstrainingen 
geklasseerd maar traint ook sociale vaardigheden en pakt tevens pesten aan. In het 
theoretische gedeelte van dit werk worden naast ‘Rot s en Water’ en I.V., de termen 
sociale vaardigheden, weerbaarheid en pesten en hun respectievelijke trainingen 
onderzocht en gekaderd binnen I.V.. In het praktische gedeelte komen oefeningen aan 
bod die voor elke therapeut een aanvulling in zijn of haar schatkist kunnen zijn.

ROSY ABDULL
SCHADUW & SCHADUWWERKEN: INTEGRATIE VAN SCHADUWWERK IN I.V.-THERAPIE
In mijn eindwerk tracht ik aan te tonen dat schaduwwerk een methode is om cliënten 
met psychische en psychosomatische klachten mee kunt helpen. Daarbij is het belangrijk 
dat zij zicht krijgen op hun schaduw, namelijk de verdoken stukken in hun onderbe-
wustzijn. Vanuit I.V. beschrijf ik de verschillende stromingen die kunnen helpen om deze 
methodiek te werken. Verder beschrijf ik in dit werkstuk de meerwaarde en valkuilen van 
deze methodiek.

NELE VAN ASSCHE 
EEN ZOEKTOCHT NAAR DE POSITIE VAN HET NIET-WETEN: OVER KENNIS EN MACHT IN 
PSYCHOTHERAPIE
Als we macht beschouwen als het vermogen om de ander te beïnvloeden in een bepaalde 
richting, hoe ga ik daar dan mee om in relatie tot  de cliënt? Als therapeut heb ik 
onoverkomelijk hypot heses en ideeën over de weg van onwelzijn naar welzijn. Hoe kan 
ik deze ideeën met de cliënt delen zodat er een respectvolle samenwerking ontstaat, die 
vruchtbaar kan zijn en die de cliënt toelaat de expert van zijn eigen leven te blijven? 
De positie van het niet-weten komt tegemoet aan deze bezorgdheid. Maar hoe ontwikkel 
je deze positie? Wat maak het moeilijk om ze in te nemen en wat kan helpen? 

TAMARA VAN DE VOORDE 
I.V. EN VEERKRACHT BIJ HET WERKEN MET SOLK-CLIËNTEN
Bij mensen met somatisch onvoldoende verklaarde klachten of wiens veerkracht in 
belangrijke mate is verminderd, is de levenskwaliteit in belangrijke mate aangetast. 
Deze kan, door middel van een aantal aan te leren vaardigheden via veerkrachtbegelei-
ding , beschreven in dit eindwerk, aanzienlijk verbeterd worden.     
I.V.-therapie faciliteert de heling van eerder opgelopen trauma’s of andere psychische 
klachten die het herstel zouden kunnen bemoeilijken.  
Door het veerkrachtmodel in interactie te brengen met I.V.- therapie wordt de begelei-
ding een partnerschap waarin de nodige autonomie, kennis en vaardigheden kunnen 
verworven worden om de eigen gezondheid zo positief mogelijk te beïnvloeden.  

ELKE VAN HEUVEN 
ALS DE CIRKEL NOG NIET ROND IS: 
HET CIRCULAIRE DENKEN INTRODUCEREN IN DE THERAPIE.
Ik onderzocht voor dit eindwerk, waarom, wanneer en op welke manier het circulaire 
denken kan worden geïntroduceerd in het therapeutische proces. Het traject dat je met 
de cliënt afl egt, dient ook te worden vertaald naar de leefwereld van de cliënt. Vaak 
staat de verbinding hiermee om verschillende redenen onder spanning. We zijn in de 
Westerse wereld voornamelijk bekend met het lineaire denken. De enige manier om het 
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lineaire denken te stoppen is metacommunicatie. Praten over die cirkel van beïnvloe-
ding, over het feit dat we die schuld niet op de ander dienen te schuiven maar elk ons 
aandeel dienen in te zien en dat in omgekeerde richting te veranderen. Mijn ervaringen 
in de praktijk vormden de basis van het idee voor dit eindwerk. Hoe en wanneer maak je 
als therapeut de beweging naar het spreken over aandeel? Hoe ga je om met weerstand 
van de cliënt? Welke technieken kunnen ondersteunend werken?

XXXXXX XXXXXXXX
DE HOOGSENSITIEVE THERAPEUT
In dit eindwerk stel ik mezelf de vraag hoe hoogsensitiviteit een meerwaarde kan zijn bij 
het geven van therapie. Hiervoor breng ik mogelijke kwaliteiten en valkuilen van hoog-
sensitieve therapeuten in kaart. Het wordt duidelijk dat overprikkeling het kryptoniet is 
voor hoogsensitieve therapeuten. Wanneer we overprikkeld zijn trappen we gemakke-
lijker in onze valkuilen. Daarom is zelfzorg van essentieel belang. Ik heb in dit eindwerk 
dan ook een eerste aanzet gedaan tot  het ontwikkelen van een Toolbox die hoogsensitie-
ve therapeuten hierbij helpt. Hiervoor ben ik vertrokken vanuit het vier-kwadrantenmo-
del van Wilber om aansluiting te vinden bij ieders script. 

LUNCH
Er zijn broodjes te verkrijgen in de animatiehal.

INGRID VAN KOGELENBERG
AAN DE SLAG MET BEELDEN IN DE THERAPIE
RECEPTEN, INGREDIËNTEN EN KEUKENGEHEIMEN
Soms is het niet gemakkelijk je levensverhaal in woorden te vatten. Schroom of emot ies 
kunnen in de weg zitten. Door het gebruik van beelden kom je vaak in een korte tijd en 
op een simpele manier bij de essentie. Met kaarten of prenten werken heeft  bovendien 
iets speels. Het ontspant en versterkt op die manier de therapeutische relatie. Via deze 
symboolcommunicatie verken je zowel in de diepte (op de verschillende lagen van 
bewustzijn) als in de breedte (een ruimere kijk op de context , cultuur en leefwereld van 
de cliënt). Het beeld kan een anker of hulpbron worden op moeilijke momenten. 

LIES BETH DE LAAT 
MILDHEID: HOE DE VEERKRACHT VAN CLIËNTEN VERGROOT KAN WORDEN DOOR 
MILDHEID.
Mild zijn voor jezelf blijkt niet zo vanzelfsprekend. Enkele niet te onderschatten 
menselijke factoren spelen hierin mee. Ontdek hoe je door mildheid te integreren een 

open en liefdevolle houding creëert naar jezelf en daardoor dichter bij jezelf komt te 
staan. Mildheid zorgt voor een stevig gevoel van eigenwaarde en leidt tot  duurzame 
veerkracht. Onmisbaar in het werk met cliënten.

EVITA BALLET 
VERANDER DE TAAL VAN JE LICHAAM EN SPREEK UIT ERVAR-EN
Een veel gehoorde uitspraak is “Ik moet luisteren naar mijn lichaam”, maar wat heeft  je 
lichaam eigenlijk te vertellen? Wanneer cliënten woorden vinden waar voorheen geen 
woorden waren, kan er heel veel beweging komen. Vaak gebruiken we woorden die er 
WEL al voorheen waren om de Ander (ook in onszelf) te overtuigen. Dit is het begin van 
een prachtige reis naar het landschap van de menselijke ziel, hoe onherbergzaam of ijzig 
vlak het ook is… 

VEERLE SCHRAUWEN 
GROEIEN VAN DRAMA- NAAR WINNAARSDRIEHOEK. WERKEN MET DES TRUCTIEVE 
INTERACTIEPATRONEN BINNEN EEN I.V.-KADER.
Cliënten zitten vaak vast in destructieve interactiepatronen die vrij handelen in de weg 
staan. De dramadriehoek van Stephen Karpman en het groeien naar een winnaarsdrie-
hoek in combinatie met I.V. kunnen een interessante invalshoek zijn om beweging te 
krijgen bij de cliënt. De dramadriehoek is een model uit Transactionele Analyse waarmee 
communicatie en menselijke interacties geanalyseerd worden. De rollen binnen de 
dramadriehoek – slachtoffer, redder en aanklager – zijn gebaseerd op ongelijkwaardig-
heid en leggen verantwoordelijkheid en schuld bij de ander. Het kan gebruikt worden 
als een metafoor om de intenties van eigen gedrag inzichtelijk te maken en een weg te 
zoeken naar een winnaarsdriehoek waarbij de nadruk ligt op verantwoordelijkheid en 
constructieve interactie.

ENYA HOOGHBERGS
HOOGSENSITIEF & HAPPY: HET EERSTE ONLINEPROGRAMMA VOOR HOOGSENSITIEVE 
VROUWEN IN BELGIË. PSYCHOTHERAPIE VOORBIJ DE ÉÉN-OP-ÉÉNRELATIE
In dit eindwerk onderzoek ik of een onlineprogramma therapeutisch kan werken. 
Hiervoor heb ik zelf een onlinecursus, Hoogsensitief & Happy, ontwikkeld en gelanceerd 
voor hoogsensitieve vrouwen die met hun hoogsensitiviteit willen leren omgaan. De 
cursus bestaat uit online lessen, een werkboek, live-sessies en een Community. Ik neem 
je mee in het creatieproces en inhoud van het programma. Ik deel mijn innerlijke dialoog 
omtrent de beslissingen die ik genomen heb om het therapeutisch effect te vergrot en.

D20

D25

D27

D29

G555

D23

12u30

14u00



12 13

LIES BETH GEENEN 
DE KRACHT VAN POSITIEVE BEKRACHTIGING BIJ JEUGDDELINQUENTEN
JONGEREN MOTIVEREN EN STIMULEREN OM HUN EIGEN KRACHTEN TE ONTDEKKEN VIA 
EEN INTERACTIONELE KIJK OP HUN LEVENSDOELEN.
De keuze voor dit thema is er gekomen door het jaren werken met jongeren die het 
moeilijk hebben, jongeren die de weg kwijt zijn en niet meer weten hoe hun leven in 
handen te nemen. Het mooie aan het leven is dat we allemaal de kracht bezitten om ons 
leven om te gooien. De kunst is alleen om te leren zien wat je allemaal kan en allemaal in 
huis hebt. Ik blijf niet te lang stil staan bij wat er was maar kijk voornamelijk samen met 
de jongeren naar wat zij willen en wat er zou kunnen zijn. Want willen we niet allemaal 
een goed leven? We streven er samen naar om het persoonlijk geluksgevoel te vergrot en. 
Als je duidelijk weet wat je wil, kan je hier ook actief op inzetten en veranderen wie je 
bent… mocht je daar nood aan hebben!

GERT KRUITBOSCH 
LEVEN ALS MENS IN EEN BINAIRE WERELD
Genderdiversiteit, welke varianten en modellen zijn er? Het binaire model zoals we dat 
nu hanteren heeft  naast de voordelen ook grot e nadelen. Heel wat jongens doen het 
op dit moment slecht in de maatschappij en kunnen buiten boosheid weinig emot ies 
benoemen en hanteren. Meisjes kunnen weliswaar beter emot ies tonen en benoemen, 
maar hebben vaker depressieve gevoelens en worden nog steeds beschreven in termen 
van mooi, lief en aardig in plaats van talentvol en goed in wiskunde.
In deze workshop ga je ervaren wat genderdiversiteit met jou doet.

CHRIS DAMS 
OVER STRULDBRUGGS EN KRACHTIGE OLIFANTEN: I.V.-THERAPIE ALS HULPBRON OM 
OUDEREN IN HUN LAATSTE LEVENSFASE TERUG IN HUN KRACHT TE BRENGEN
In dit eindwerk wordt aangetoond dat de visie op ouderdom (door de oudere, I.V.-the-
rapeut én omgeving) voor een groot  deel bepaalt hoe een oudere zijn laatste levensfase 
doorloopt. Ouderdom gaat sowieso gepaard met verlies op fysisch, psychisch en/of 
sociaal vlak.  Maar wat maakt dat sommige ouderen een gevoel van wanhoop ervaren?  
Over welke kwaliteiten dient een oudere te bezitten om terug in zijn kracht te komen en 
om een mogelijke fase van gerot ranscendentie te bereiken?  En over welke kwaliteiten 
dien je als I.V.-therapeut te beschikken om met ouderen te werken? Warmte, mildheid 
en dankbaarheid zijn kernwoorden die ouderen typeren en wat maakt dat wij nog veel 
van hen kunnen leren.

ISABEL VANDERVEREN 
EEN SPRONG IN HET DIEPE - INTEGRATIEF WERKEN MET EEN GEZINSSYSTEEM
Met dit eindwerk verdiep ik mij in het systemisch werken. De systeemtherapie wordt 
als één van de stromingen binnen onze I.V.-benadering aangeraakt. Toch bestaat er ook 

binnen de systeemtherapie een rijkdom aan scholen die in verschillende perspectieven 
geplaatst kunnen worden. Ik raak deze kort aan om deze binnen het kwadrant van Wilber 
te plaatsen. De IST (Integrative Systemic Therapy) wordt geschetst als integratieve 
systeembenadering. Vervolgens ga ik verder in op hypot hesevorming, en hoe dit ingezet 
kan worden om systemisch te werken. Zo worden de verschillende context en waarin the-
rapie gegeven kan worden (individueel-koppel-gezin) toegevoegd aan ons hypot hese-
model en worden verschillende systeemniveaus toegevoegd aan de lagen van de diepte.

ANN GEEROMS
DE PARABEL VAN DE TALENTEN
TALENTGERICHT WERKEN ALS HEFBOOM VOOR VERANDERING EN ZELFREALISATIE
Kan het werken op talent een preventiemiddel zijn tegen burn-out, bore-out en 
mot ivatieproblemen? Aan de hand van De parabel van de talenten wil ik aantonen hoe 
je – ondanks alle obstakels – toegang kan krijgen tot  je innerlijke schatkist om te komen 
tot  zelfrealisatie. Eerst bespreek ik hoe je vanuit de kaders van de I.V. kan werken aan 
zelfrealisatie en talentontwikkeling. Daarna licht ik de visie op talent toe van Luk Dewulf 
en Willem Glaudemans. Het boek van Luk Dewulf Ik kies voor mijn talent is gebaseerd 
op de inzichten van de positieve psychologie. Willem Glaudemans, de auteur van het 
Boek van de levensmissie en de bedenker van het Talentenspel, heeft  zich dan weer laten 
inspireren door het werk van Campbell, Jung en Wilber. Ik illustreer hoe je in de praktijk 
talentgericht kan werken aan zelfrealisatie a.d.h.v. verschillende oefeningen en ik licht 
ook mijn persoonlijke ervaring toe met het Talentenspel.

PASCALINE CROUGHS
I.V.-GEWIJS OP WEG MET COMPASSIE.
Dit eindwerk dompelt je onder in een warm bad van compassie. We reizen doorheen de 
essentiële grondslagen en beantwoorden volgende vragen: Wat is compassie? Waarom 
hebben we compassie nodig? Hoe is compassie verankerd in ons geëvolueerde brein? 
En hoe zorgt compassie voor evenwicht in onze emot ionele systemen? Met deze psy-
cho-educatieve bedding kunnen we onszelf ontschuldigen en ruimte creëren om nieuwe 
landschappen te ontdekken. Compassie biedt een weg naar een duurzaam en veerkrach-
tig welzijn. Door dit thema onze bijzondere aandacht te schenken kunnen we bepaalde 
attitudes, vaardigheden en technieken in ons therapeutschap verdiepen. Aan de hand van 
vijf casussen gaan we I.V.-gewijs aan de slag met 13 compassievolle interventies.

ANNELEEN PYLS 
UTOPIE VAN DE GRONDHOUDING - GEEN I.V.-THERAPIE ZONDER GRONDHOUDING OF 
GEEN GRONDHOUDING ZONDER I.V.-THERAPIE?
De therapeutische relatie en houding zijn voor I.V.-therapie van essentieel belang: elke 
cliënt heeft  recht op de grondhouding. De therapeut heeft  een eigen levensverhaal: zijn 
we zodoende wel in staat om onbevangen en onvoorwaardelijk in relatie te treden? De 
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I.V.-driehoek toont aan dat ontmoetingen moeilijk kunnen zijn, maar biedt tegelijkertijd 
een oplossing en toont aan dat een goed zelfbewustzijn belangrijk is. Het kwadrant van 
Wilber biedt de therapeut een goed kader om niet alleen de cliënt maar ook zichzelf te 
bekijken. De I.V.-kaders, driehoek en kwadrant, reiken de therapeut handvaten om vanuit 
de grondhouding in contact te staan.

HÉLÈNE WINANDY
THERAPIE EN ZELFREFLECTIE: MIJN 10 TIPS OM TE GROEIEN ALS THERAPEUT.
EEN PERSOONLIJKE ZELFONTHULLING OP BASIS VAN MIJN PRAKTIJKERVARINGEN. 
Twijfelen, vallen, opstaan, zoeken, houvast vinden, weer vallen en overeind krabbelen… 
In dit eindwerk presenteer ik 10 suggesties die ontstaan zijn vanuit mijn talloze 
zelfrefl ecties, vanuit mijn twijfels en vanuit mijn groeiproces als therapeut gedurende de 
afgelopen jaren. Dit werk is voor mij een getuigenis en een pleidooi. Een pleidooi voor 
hoop, echtheid en kwetsbaarheid, voor vallen, houvasten zoeken en weer opstaan, als 
essentie van psychot herapie.

KARL DES LOOVERE
‘EEN UUR SAMEN WORDEN: BOEDDHISME, MINDFULNES S EN COMPASSION FOCUSED 
THERAPY I.V.-GEWIJS INZETTEN IN HET OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN’ 
Ik werk als vrijwillig therapeut bij Tejo met jongeren. Bij Tejo wordt er gevraagd kort 
oplossingsgericht te werken. In deze werkwijze heb ik mijn eigen invulling gezocht en 
ontwikkeld. Die invulling is gegroeid vanuit mijn I.V.- opleiding en mijn interesse voor 
het Boeddhisme. Doorheen het proces van dit eindwerk is mijn praktijk als therapeut 
gekleurd geworden door de inzichten die ik vanuit mindfu lness-based psychot herapy en 
compassion focused therapy heb opgedaan. Deze ontwikkeling deel ik met jullie in mijn 
presentatie.

SANDRA VAN BOGAERT
BACK ON MY FEET. ALS CASSANDRA(O) HET ZWAARD WEER OPNEEMT…
I.V.-GEWIJS KRACHT HERVINDEN IN EEN NIET-WEDERKERIGE RELATIE.
En ze leefden nog lang en gelukkig…. of toch niet helemaal? Voor mensen die samenle-
ven met een emot ioneel niet-wederkerige partner, is de relatie geen sprookje. 
De  onbedoelde en voor de buitenwereld nauwelijks zichtbare emot ionele verwaarlozing 
heeft  heel wat gevolgen, lichamelijk, emot ioneel en psychisch. De stoornis, die ontstaat 
in en dóór de partnerrelatie, wordt Affective Deprivation Disorder genoemd, wellicht 
beter bekend als het Cassandra-effect. Dit werk richt zich op de vermoeide helden en 
heldinnen, die zich jarenlang in hun niet-wederkerige relatie probeerden staande te 
houden en die uiteindelijk moegestreden, vervreemd van zichzelf en vaak ontdaan van 
alle zelfwaardegevoel en wilskracht, hun weg vinden naar therapie. Hoe brengen we hen 
I.V.-gewijs weer in hun kracht? Ik maak hierbij gebruik van de verschillende lagen van 
diepte.  
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MARGUERITE SERVAIS
’DE KOERIER EN HET PAKJE’ 
HET ZORGZAME PROCES  VAN EEN AL DAN NIET OPSTARTEND I.V.-THERAPIETRAJECT
Het lijkt ogenschijnlijk zo vanzelfsprekend om een therapeutisch traject aan te gaan, met 
eender welke therapeut, in eender welke setting en omstandigheden. In dit eindwerk leg 
ik echter uit dat dit een heel complex gegeven is en dat er veel factoren een rol spelen 
waardoor dit therapeutisch traject met de cliënt of anders gezegd het ‘ontrafelingsproces 
van het pakje’ al dan niet kan worden opgestart. De bedding en de grondhouding zorgen 
voor het klimaat in de therapie en de basisvoorwaarden voor de therapeut. Dit vraagt om 
een permanente aandacht en alertheid van de therapeut over het hele proces, de zorg 
voor de cliënt maar ook de aandacht voor de eigen zorg als therapeut.

MOÏRA NAUWENS
HET LEVEN, EEN GES CHENK? 
EEN ZOEKTOCHT NAAR INTEGRATIEVE THERAPEUTISCHE BEGELEIDING VOOR 
(TOEKOMSTIGE) OUDERS EN NAAR DE BETEKENIS VAN HET BEGRIP ‘OUDERSCHAP’.  
Het eindwerk wil aantonen dat we allen een verantwoordelijkheid dragen ten opzichte 
van de toekomstige generaties, of we nu een biologische ouder zijn of niet. 
Een aantal bestaande initiatieven, die op een therapeutische en/of begeleidende manier 
werken met de doelgroep ouders worden beschreven en verschillende perspectieven 
van waaruit de ouderrol invulling krijgt worden belicht. In uitgeschreven casussen en 
een eigen creatieve uitwerking worden mogelijke paden bewandeld die binnen een I.V.-
therapieproces passen.

INGE WOUTERS
“IK VOEL, IK VOEL, WAT JIJ NIET VOELT” - OVER HET BELANG VAN MENTALISERENDE 
VAARDIGHEDEN EN HOE DEZE VANUIT I.V. AANBOREN
“Mentaliseren is veel meer dan een zuiver cognitief proces en erg bepalend voor onze 
kijk op onszelf en onze relaties. Als therapeut willen we cliënten vanuit alle zijden van de 
I.V.-driehoek helpen begrijpen wat er in henzelf en mensen uit hun omgeving omgaat 
en hun perspectief daarover verruimen. Om hiervoor een veilig kader te scheppen, is het 
belangrijk te weten hoe deze vaardigheid zich vormt en wat oorzaken kunnen zijn van 
niet-mentaliseren. 
Aan de hand van tal van casusvoorbeelden laat ik zien welke therapeutische winst er te 
halen is uit het inzetten van methodieken die mentalisatie bevorderen.”

DAPHNE SURINK
I-VEERKRACHT 
Ieder van ons heeft  wel eens last van stress. Soms neemt de stress vormen aan die 
moeilijk te beheersen zijn. Er kan sprake zijn van overspannenheid of zelfs een burn-
out. I.V. blijkt een therapievorm te zijn die zowel aan de therapeut als de cliënt veel 
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mogelijkheden biedt om de veerkracht en levenskwaliteit te verhogen. Op 8 domeinen 
wordt er samen met de cliënt gewerkt aan genezing en preventie. De therapeutische 
relatie vormt hierin de basis. Het pad of heldentocht wordt gaandeweg duidelijk, en leidt 
hen naar het doel.
I-Veerkracht staat voor wetenschappelijke kennis die wordt vertaald in praktische 
toepassingen, waarbij klinische inzichten en ervaringen van de therapeut en cliënten 
centraal staan. Het spannende gebeurt immers in de interactie tussen cliënt en therapeut, 
en dit valt niet altijd te verklaren met boekenwijsheid…

PIETER DE WIT 
‘WAARDERING’ – AARDE EN NATUUR ALS CRUCIALE HULPBRONNEN VOOR 
PSYCHOTHERAPIE EN BREDERE MAATSCHAPPELIJKE EN ECOLOGISCHE HELING
Welke unieke geschenken biedt de natuur het therapeutische proces? Think outside - ze 
is daar… juist buiten de voordeur. Deze bondgenoot  nodigt ons en onze cliënten uit om 
de eigen Natuur terug te leren kennen. Deze tijden van globalisering en vervreemding 
vragen een herindentifi ceren met ‘onze meer dan menselijke familie’ om ons zowel 
uniek als verbonden te kunnen voelen. Het voelt voor mij als een versteend fossiel 
om anno 2019 nog de deur in te (moeten) trappen voor natuur in de psychot herapie. 
Interactionele Vormgeving biedt dankzij haar authentieke openheid, en bijzonder 
holisme, een goede ingang om deze hulpbron te omarmen. ‘wAardering is een pleidooi 
voor en een exploratie van deze integratie.

STEFANIE BARIGAND
ROOD: OVER KWETSUREN, ROLLEN EN PATRONEN UIT DE OUDER-KIND RELATIE
Rood staat in dit eindwerk symbool voor de onverbrekelijke bloedband tussen een kind 
en zijn ouders. Echter, wanneer een kind kwetsuren oploopt in deze relatie kan er zich 
ook een rode draad vormen naar latere rollen en patronen. Ik onderzocht de gevolgen 
van deze kwetsuren doorheen de levensloop, van wieg tot  graf. Daarnaast zoomde ik in 
op 7 rollen in het kind en 12 patronen in de volwassene die zijn emot ioneel welbevin-
den onder druk kunnen zetten. Rood is een rondreis doorheen beelden, metaforen en 
therapeutische verhalen die de invloed van de ouder-kind relatie op de binnenwereld in 
de schijnwerpers zet.

NADINE DAES 
IN STILTE… VANUIT STILTE… 
I.V. ALS ONTDEKKINGSREIS NAAR DE STILLE PLEK IN JEZELF.
Dit werk toont aan op welke manier stilte of leegte het kloppend hart is van I.V. als 
therapeutische stroming. Het vertelt over het proces waarbij een I.V.-therapeut zich 
vanuit zijn eigen stilte verbindt met de cliënt om samen de tocht te maken naar de stille 
plek van de cliënt waar die ‘thuiskomt’ bij zichzelf. En van waaruit hij weer verder kan 
gaan. Een ontdekkingsreis naar acceptatie, liefde en verbinding.
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SAMUEL MELJADO 
HERGOTHERAPIE: DE INTEGRATIE VAN HERSTELGERICHT WERKEN EN I.V.-THERAPIE. 
HOE EEN HERSTELCOACH EN EEN I.V.-THERAPEUT ALS VRIENDEN ELKAAR INSPIREREN, 
BEÏNVLOEDEN EN LEIDEN NAAR CREATIEVE METHODES  EN TOEPASSINGEN.
Wat leert ons het herstelgericht werken dat justitie gebruikt om met daders en 
slachtoffers van misdrijven aan de slag te gaan? Welke meerwaarde hebben methodes 
die scholen toepassen om pestgedrag en confl icten met leerlingen aan te pakken? Hoe 
kijkt de psychot herapeut naar de herstelcoach en waar vinden ze elkaar? 
We onderzoeken samen het terrein van de herstelcoach en integreren succesvol bepaalde 
werkmethodes in de psychot herapie: de hergot herapie. 

MAGALI COLEMONT
WAT ALS DE LIEFDE VOORBIJ IS?  
Waarom doet liefdesverdriet zoveel pijn? Hoe houd je je staande in deze rollercoaster 
van emot ies? Waarom is het zo moeilijk om verder te gaan? En hoe doe je dat? In dit 
eindwerk probeer ik op een integratieve manier aan te tonen hoe je als I.V.-therapeut 
aan de slag kan met vrouwen met liefdesverdriet. Verder wens ik dat het verhaal van 
mijn zoektocht een beetje troost zal bieden en hoop; de hoop om terug liefdevol in 
verbinding te zijn met jezelf en met de ander.

BEA VERMEYEN 
VANUIT EEN I.V.-PERSPECTIEF KIJKEN NAAR MOTIVERENDE GES PREKSVOERING (BIJ 
ROOKSTOPBEGELEIDING)
Veranderen is een rode draad in ons leven. Hoe vaak willen we iets veranderen en doen 
we het uiteindelijk toch niet. Mot iverende gespreksvoering is een op samenwerking 
gerichte gespreksstijl die iemands mot ivatie en bereidheid tot  verandering ontlokt 
en versterkt. Het oplossen van ambivalentie en aandacht voor verandertaal zijn hierin 
belangrijke elementen net zoals het welzijn en de autonomie van de cliënt. 
Vanuit I.V.-perspectief bekeken kan mot iverende gespreksvoering een waardevolle 
aanvulling zijn, die de cliënt helpt in de creatie van zijn nieuw doel. 

KAROLIEN D’HAEN
“KINDEREN UIT DE KNEL? EERST OUDERS IN DE KOM!” 
Wat hebben ouders in confl ictueuze scheidingen nodig om hun verwerkingsproces 
verder te zetten? Naar aanleiding van het groepsprogramma ‘Kinderen uit de knel’ 
experimenteerde ik als therapeut in de I.V. met een voortraject. In dit voortraject konden 
ouders hun verhaal kwijt en trachtten we een basis te creëren om het moeilijke proces 
aan te gaan. Een proces om de andere ouder te zien als ‘ouder’ en niet meer als ‘demon’. 
Een boeiende zoektocht! 
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BRENDA SCHIEMAN 
MOEDERCIRKELS 
IT TAKES  A VILLAGE TO RAISE A MOTHER - BEGELEIDING VAN JONGE MAMA’S
Moeder worden is iets heel natuurlijks en tegelijk vaak verre van vanzelfsprekend. 
Veel jonge mama’s ervaren dat het moederschap heel anders is dan ze vooraf hadden 
gedacht. Teleurstelling, babybleus, moederrouw en postpartum depressie: daarmee 
komen jonge mama’s bij mij in de praktijk. In mijn eindwerk laat ik zien hoe ik als I.V.-
therapeute met deze mama’s op weg ga. Het zoeken naar hulpbronnen van binnenuit en 
van buitenaf, de zogenaamde moedercirkels, staat hierin centraal. 

LYNN JES PERS
WIE REDT DE REDDER? 
EEN PSYCHOTHERAPEUTISCH AVONTUUR IN HET MAGISCHE LANDSCHAP VAN I.V.  
In dit eindwerk ‘Wie redt de redder’ ga ik op zoek naar het ontstaan van een ‘overactief 
redder patroon’. Dit patroon zorgt ervoor dat de therapeut (of andere hulpverlener) te 
ver gaat in het helpen/redden van anderen, en daardoor over zijn eigen grenzen gaat. 
Niet alleen de therapeut, maar ook cliënten die een hulp- of dienstverlenend beroep 
uitoefenen. Ik identifi ceer bepaalde archetypen en subpersonen en de mechanismen die 
hen kunnen over-activeren. Verder bespreek ik enkele methodieken die terug evenwicht 
kunnen brengen in de innerlijke constellatie van de overactieve redder. Ik overloop 
eveneens de aandachtspunten en tips voor de therapeut en ik kader het eindwerk binnen 
maatschappelijke tendensen. 

UITREIKING GETUIGSCHRIFTEN EN FEES TELIJKE RECEPTIE
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