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Intro

Beste lezer, 

Deze eerste Interactief van het 31ste levensjaar van EA en I.V. 
bloost van fris lentegevoel en bruist van de creativiteit. Hopelijk 
zijn beide aanstekelijk! 

I.V.-studenten en -therapeuten gaan hun hartje ophalen bij ons 
openingsartikel. Een enthousiaste Marleen Van Laere stelt immers 
twee opleidingen voor die de I.V.-gedachte en de I.V.-driehoek 
verruimen en verdiepen. Sabrina Marx verklaart op haar beurt 
waarom de impact van voeding en levensstijl op de geestelijke 
gezondheid relevanter is dan ooit en waarom haar tweedaagse 
opleiding Nutritional Psychology in september tot een zesdaagse 
uitgroeit. Weet trouwens dat je op deze jaaropleidingen, net als op 
de 9 andere, tot 30 april van een vroegboekkorting geniet. 

Het bewijs dat EA, I.V. en creativiteit onlosmakelijk met elkaar 
verbonden zijn, vind je in de drie andere interviews. Theo Dirkx 
viert 30 jaar kunstenaarschap met de expo ‘Een bloemlezing van 
beelden’ en Anne Goiris en Sabrina Marx lichten in een nieuwe 
interviewreeks het belang van creativiteit voor integratie toe, een 
thema dat ook jou als therapeut kan triggeren! 

Veel leesgenot! 
Marco Alibertis 
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Je ontvangt deze Interactief op basis van je gegevens in ons adressenbestand. 
Als je dit tijdschrift niet langer wil ontvangen of je adres wil wijzigen, 
stuur dan een e-mail naar publiciteit@educatieve-academie.be of 
schrijf je uit via ‘nieuwsbrief’ op de homepage van www.educatieve-academie.be



EDUCATIEVE ACADEMIE - INTERACTIEF 84  5

POSTGRADUAAT 
PSYCHOTHERAPIE IN 
DE INTERACTIONELE

VORMGEVING
INTEGRATIEVE PSYCHOTHERAPIE EN 
COUNSELING MET CLIËNTGERICHTE-

EXPERIENTIËLE BASIS

De Vierjarige Therapieopleiding in de Interactionele Vormgeving  
(I.V.) is een postgraduaat in samenwerking met Hogeschool Vives.           
De Educatieve Academie vzw is door de EAP (European Asso-
ciation Psychotherapy) geaccrediteerd tot EAPTI (European Ac-
credited 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, systeem-

 georiënteerde, cognitieve-gedragstherapiegeoriënteerde, 
analytisch-georiënteerde) en/of een bepaalde specialisatie 
zoals traumaverwerking, koppeltherapie, lichaamswerk. 

 Alle docenten doen ook therapeutische begeleidingen, 
 meestal binnen een eigen praktijk. 

Lees alles over de opleiding op www.educatieve-academie.be

POSTGRADUAAT PSYCHOTHERAPIE IN DE 
INTERACTIONELE VORMGEVING
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Nood aan en plaats voor I.V.-coaching 

I.V. is principieel altijd een psycho-therapeu-
tische opleiding geweest. Mogen we de jaar-
opleiding I.V.-coaching dan als een verruiming 
beschouwen? 

Het is een verruiming op twee niveaus. Allereerst willen we 
bij de Educatieve Academie alle mensen een kans geven. 
Deze jaaropleiding staat open voor alle hulpverleners, ook 
voor zij die niet de juiste vooropleiding hebben voor de 
vierjarige I.V.-opleiding. Maar er is ook een inhoudelijke 
verruiming. 

(lees verder op volgende pagina) 

is een werkboek. De kans is dus groot dat de lezers 
zelf aan de slag zijn gegaan. Dan helpt een training wel 
om het in groep te oefenen en extra duiding te krijgen. 
We gaan werken met opstellingen in de driehoek, maar 
ook met archetypes, poppetjes, kleuren, enz. Allemaal 
dingen waarvoor ik in de vierjarige opleiding geen tijd 
heb. Ondertussen heb ik ondertussen zelf ook weeral 
meer geëxperimenteerd natuurlijk. Ik heb een ruime 
voorbereiding gemaakt, maar de training zal deels ook 
ingevuld worden door de vragen van de deelnemers en 
in functie van hun interesses.  

Richt deze korte training zich dan vooral tot 
de recentste cursisten?  
 
Ik hoop vooral dat ook de langer afgestudeerden 
hun weg naar de training vinden. Het werken met de 
I.V.-driehoek heeft een opwaardering, een verdieping 
en een verruiming gekregen, bijvoorbeeld in het werken 
met subpersoonlijkheden. In de andere opleidingen 
die ik geef, zoals de supervisie, geven we er ook een 
halve dag aandacht aan en de reacties zijn steeds met 
verwondering en enthousiasme. Ook Bruno doet dan 
heel enthousiast mee. Werken met de driehoek is echt 
typisch I.V. We hebben vele werkvormen en visies van 
andere stromingen geïntegreerd, maar dit is ‘van ons’.  
We nodigen alle I.V.-therapeuten uit om mee te zijn met 
deze nieuwe stroming.

Een I.V.-driehoek / -tetraëder om in te wonen  

Onze huiskunstenaar Theo Dirkx* maakte een grote 
uitklapbare versie van de I.V.-driehoek / tetraëder die in 
de lessen kan gebruikt worden.  

Lees verder in deze Interactief over Theo’s overzichts-
tentoonstelling ‘Een bloemlezing in beelden’. 

Marleen, vorig jaar bracht je een werkboek uit 
over de I.V.-driehoek. Binnen een paar weken 
is er een korte training rond de I.V.-driehoek 
en de opengeklapte driehoek, namelijk de 
tetraëder. En volgend academiejaar start een 
gloednieuwe jaaropleiding I.V.-coaching. I.V. 
groeit en bloeit? 

Marleen: Ja, absoluut. Er zijn steeds meer I.V.-thera-
peuten in het veld. Sommigen bouwen hun praktijk 
zeer duidelijk op I.V. Anderen afficheren het misschien 
niet, maar baseren hun aanpak wel degelijk op onze 
vierjarige opleiding. Beide profielen komen regelmatig 
aankloppen voor een opfrissing of zijn op zoek naar 
verdieping. 

De toepassing van I.V. in de praktijk levert hen meer 
ervaring op, maar roept ook vragen op. Om die reden is 
er vanuit I.V.-therapeuten bijvoorbeeld een grote vraag 
naar supervisie. Maar ook naar een diepgaandere ken-
nis van de I.V.-driehoek in al zijn dimensies. Tegelijkertijd 
is er ook nood aan verruiming. Het werkveld evolueert, 
I.V.-therapeuten groeien en ook I.V. evolueert. Zo is de 

I.V. groeit en bloeit!  

Sinds het ontstaan van de vierjarige opleiding Interactionele Vormgeving (I.V.) is de I.V.-driehoek geëvolueerd en uitgegroeid tot een 
veelzijdig therapeutisch werkmiddel. De betekenis is rijker geworden, de toepassingen ruimer. Marleen Van Laere licht toe hoe de 
verdieping en verruiming vertaald worden in twee nieuwe opleidingen.   

jaaropleiding I.V.-coaching onstaan. 

In de driehoek schuilt een tetraëder   

De korte training ‘De I.V.-driehoek en de tetra-
eder’ brengt de gevraagde verdieping? 

De studenten zijn heel blij met het werkboek rond 
de I.V.-driehoek. Ze komen me vertellen dat het veel 
verheldering brengt rond het integratieve. Zij leren nu 
in het tweede en derde jaar van de vierjarige opleiding 
ook werken met de driehoek, maar steeds slechts een 
halve dag. Tijdens de korte training spelen we met de 
vele werkvormen. We bekijken nog meer hoe we ze in-
tegratief, maar ook strategisch kunnen inzetten. Voor de 
studenten zal het dus een verdieping zijn. We werken 
zowel eclectisch als integratief met de punten, assen en 
spanningsvelden, gebieden, enzovoort. 

Bouw je in de korte training voort op je boek? 

We bekijken inderdaad de werkvormen in het boek. Het 

Marleen Van Laere over de verruiming 
en verdieping van I.V. en de I.V. -driehoek 
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Praktische info:  

• Werken met de I.V.-driehoek en de tetraëder 
 Deze tweedaagse training vindt plaats op 
 26 maart en 2 april van 10u tot 17u. 
 Prijs: € 205 / € 170 (voor I.V.-studenten en 
 VVTIV–leden)

• Jaaropleiding I.V.-coaching 
 De jaaropleiding bestaat uit 6 maandagen, 
 telkens van 10u tot 17u. 
 Prijs: € 698 / € 628,20 met vroegboekkorting 
 tot 30 april. 

Coaching en counseling hebben namelijk een speci-
ficiteit en uniciteit die zich toch onderscheidt van psy-
chotherapie. Bij coaching kijken we naar het concrete, 
naar het hier en nu. We kijken naar de toekomst, naar 
concrete doelen. We zitten volop in de creatiedriehoek, 
maar niet exclusief. 

Werkvormen uit de hele I.V.-driehoek en de vier 
kwadranten kunnen aangewend worden. Hier kunnen 
I.V.-inzichten een meerwaarde vormen voor de andere 
coachingmethodieken die wat meer tweedimensioneel 
blijven.  

Is deze jaaropleiding dan enkel voor niet-I.V.-
therapeuten bestemd?
 
Neen, helemaal niet. Integendeel zelfs. Naar mijn gevoel 
is de jaaropleiding ook zeer zinvol voor psychothera-
peuten. In elke therapie heb je ook, wat ik noem, de 
coachende lijn. Die bevindt zich vooral op de bovenste 
gebieden van de I.V.-driehoek, maar met het doel om 
meer regie te verkrijgen, veiligheid te installeren om dan 
diepgaander te kunnen werken met de processen uit 
dat gebied. Ik noem dat ‘het vlot’ in de opleiding.  

Maar ook omgekeerd werkt het: we hebben therapeu-
tisch gewerkt, maar dan komt het moment dat de cliënt 

concrete stappen wil/moet gaan zetten. Het is niet 
omdat de cliënt in de therapiekamer ervaringen heeft 
en inzichten verkrijgt, dat het eenvoudig is om die in 
de eigen alledaagse praktijk om te zetten. Een aantal 
thema’s zoals emotieregulering vergen (tijdelijk) meer 
coaching van de therapeut dan therapie. Het is dan 
goed om dat als therapeut bewust in te zetten.
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SCHOOLJAAR 2020-2021
LEREN WERKEN 
MET FAMILIEOPSTELLINGEN

Wij zijn allen deel van een familiesysteem. De relatie met 
partner, ouders, kinderen en familie brengt niet alleen 
voldoening en geluk maar ook frustratie en teleurstel-
ling. Thema’s waar we als individu mee worstelen, vinden 
dikwijls hun oorsprong in de familie waarin we zijn op-
gegroeid en openbaren zich in onze huidige relaties. Op 
respectvolle wijze therapeutisch werken met een persoon, 
relatie of gezinstherapie vraagt om specifieke technie-
ken, strategieën en aandachtspunten. Het tussenmense-
lijke verkeer en de verbindingen tussen individuen krijgen 
meer aandacht. Met behulp van familieopstellingen kun-
nen spanningsvelden 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 onderwijssector.

Begeleider: Kris Jonckheere - 10 dinsdagen 
Prijs: € 1145 / € 1345 (met basismodule)

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 uiterlijk neerzetten van wat binnenin leeft, ont-
staat een afstand die overzicht, inzicht en bewegingsmo-
gelijkheden zichtbaar maakt. Er ontstaat letterlijk bewe-
gingsvrijheid die ruimte schept voor iets nieuws waardoor 
het individuatie proces vorm kan krijgen.

Begeleider: Katrien Cassiers - 8 maandagen 
Prijs: € 930 

INTEGRATIEVE ROUW- EN VERLIES- 
BEGELEIDING

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 ondersteunend werken, welke mo-
gelijke 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 - 10 dinsdagen  
Prijs: € 1145 

I.V.-COACHING

Coaching zit in de lift. De I.V.-visie met integratieve methodie-
ken leent zich goed tot coaching ‘pur sang’. Coaching wordt 
echter meer en meer ‘een onderdeel van...‘. Zo kan in een 
therapeutisch proces bijvoorbeeld een coachende lijn nodig 
zijn. Er zijn veel professionele opdrachten waar coaching een 
belangrijk onderdeel van is: docent, groepsleider, beleidsme-
dewerker... We worden overspoeld door coachingmodellen. 
Door ze te verbinden in de I.V.-driehoek ontdekken we de 
existentiële insteek en de procesmatige complexiteit die ons 
tot mens maakt, maar vaak in coachingmethoden ontbreekt.

Begeleider: Marleen Van Laere - 6 maandagen 
Prijs: € 698 

(NIEUW)

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 metho-
dieken in de begeleiding 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 procesgerich-
te 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.

Begeleider: Katrien Cassiers - 17 maandagen
Prijs: € 1700

DE METAPOSITIE VAN DE SUPERVISOR

Supervisie is een apart vak. Het vergt een brede ervaring 
en diepgaand inzicht in de mechanismes van de hulp-
verlening. Bijkomend moet de supervisor de vaardigheid 
beheersen om de “cliënt”, een collega met name, te coa-
chen in zijn interacties 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 respecteert en zodoende activeert.

Begeleiders: Bruno Van den Bosch & Marleen Van 
Laere - 8 dinsdagen 
Prijs: € 930 / € 1130 (met basismodule)

INTEGRATIEVE CREATIEVE OPLEIDING

Deze praktijkgerichte opleiding wordt integratief opge-
bouwd en verbindt de vier disciplines van de creatieve 
therapie (beeldende werkvormen, dans, drama en stem) 
met begeleiding van personen. De stafdocenten verbin-
den deze vier werkvormen met de basisprincipes van de 
Interactionele Vormgeving, die als kader voor deze oplei-
ding fungeren. Deze opleiding is eveneens toegankelijk 
voor mensen uit de zorg- en onderwijssector.

Begeleiders: Suzanne Kempeneers, Kris Jonckheere, 
Katrien Cassiers e.a. - 18 dinsdagen 
Prijs: € 1825 / € 2025 (met basismodule)

INTEGRATIEVE KOPPELTHERAPIE

Deze jaaropleiding richt zich tot hulpverleners en thera-
peuten die op een methodische en integratieve manier 
met koppels willen werken. Vertrekkend vanuit Interacti-
onele 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 relatiemoeilijkhe-
den. De focus ligt hierbij op het herstellen van de dialoog 
en vertrouwen, en het helen van kwetsuren.

Begeleiders: Marco Alibertis, Hilde Geuens, Suzanne 
Kempeneers en Marleen Van Laere - 10 maandagen 
Prijs: € 1145 / € 1345 (met basismodule)

JAAROPLEIDINGEN 
Je geniet van 10% vroegboekkorting op deze 
jaaropleidingen als je voor 30 april 2020 inschrijft. 

Vind alle informatie op www.educatieve-academie.be. 
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Ben je benieuwd naar het aanbod van de Educa-
tieve Academie? 

Twijfel je erover om één van onze jaaropleidingen 
of de vierjarige therapeutenopleiding Interactionele 
Vormgeving (I.V.) aan te vatten en heb je nog 
inhoudelijke of praktische vragen? 

Kom dan zeker langs op onze infodag! 

Zondag 5 april 2020 staan het secretariaat, onze 
algemeen directeur Marco Alibertis en een aantal 
docenten van 13 uur tot 17 uur voor je klaar om 
alle vragen te beantwoorden. Ook kan je work-
shops over onze opleidingen volgen. 

Je vindt meer info en kan je inschrijven op: 
- onze website onder de rubriek NIEUWS
- onze Facebookpagina bij de evenementen.

Infodag  

Zondag 5 april 2020
13u - 17u  
Patriottenstraat 53
2600 Berchem 

(NIEUW)
(NIEUW)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 - 6 dinsdagen 
Prijs: € 698 

TRAUMAVERWERKING

Jaarlijks worden duizenden mensen geraakt door ingrij-
pende 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 vertrou-
wensrelatie op met iemand die zo diep geschonden is in 
vertrouwen? Als begeleider leren we meer inzicht te krij-
gen 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 on-
macht, en dissociatie als overlevingsmechanisme. Vanuit 
een theoretische achtergrond gaan we praktijkgericht van-
uit eigen ervaring aan de slag.

Begeleider: Anne Vandenbroucke - 10 dinsdagen 
Prijs: € 1145 

(IMPROVISATIE-)THEATER 
& 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 - 6 dinsdagen 
Prijs: € 698 
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het kunnen innemen van een ruimer perspectief. Ik zie ook 
dagelijks hoe dit tot transformatie kan leiden. De synergie 
tussen het wetenschappelijke, het lichaamsgerichte en 
creativiteit, in welke vorm ook, inspireert mij het meest en 
geniet mijn voorkeur. Vaak kom je dan vanzelf in contact 
met het onbewuste, het individuele en het collectieve. 

Een anekdote hierbij is dat tijdens het schrijven van mijn 
eindwerk (o.a. over de rol van de amygdala en over onze 
overlevingsresponsen F/F/F) mijn broer die fotograaf is, in 
Rouen een expositie voorbereidde met als titel: Fight or 
Flight. Pas toen we allebei in ons werk gevorderd waren, 
kwamen we hier op uit. Bij de opening van de tentoonstel-
ling gaf een psychiater vanuit zijn visie en achtergrond 
feedback op de werken en gingen ze in dialoog. 

Ik was erbij en werd geraakt door de schoonheid van deze 
synchroniciteit. Maar ik blijf tegelijk ook oog hebben voor  
het systemische of contextuele. 

(lees verder op volgende pagina) 

(of vertrekt) in het kwadrant rechtsboven. We bekijken 
de (neuro)biologische achtergrond en impact van 
trauma op het lichaam. Een handig kader hierbij is de 
“window of tolerance” en afhankelijk van waar we ons 
bevinden op “de ladder van arousal” stemmen we onze 
interventies hierop af. Maar dit vraagt natuurlijk om 
lichaamsbewustzijn. 

In het eerste en tweede jaar ligt de klemtoon op het 
observeren van verschillende parameters zoals adem-
haling, spierspanning, energieniveau, lichaamshouding, 
enz…en hoe we deze kunnen aanpassen om zo 
onszelf en ons lichaam meer te ondersteunen. 

In het tweede jaar bouw ik hierop verder en staan we 
stil bij waarom therapie werkt vanuit neurofysiologisch 
perspectief.  De rol van onze spiegelneuronen, maar 
ook het opbouwen van veiligheid in de therapeutische 
relatie en hoe dit transformerend kan werken, vormt 
een belangrijk onderdeel van deze les. 

In het derde jaar zit nog steeds de lesdag Psychosoma-
tiek en het vierde jaar is een integratieles. 

Wat beweegt / bewoog je om precies deze 
vakken te geven? 

In een van de verplichte literatuurverslagen van de 
opleiding eindigde ik met het volgende: 

 “…en ze nam zich voor dat haar lijden niet voor 
 niets mocht zijn geweest. Voortaan zou zij mensen 
 leiden en begeleiden bij hun zoektocht naar heelheid 
 en (lichaams)bewustzijn. 
 Dat zou haar missie worden. Haar levensdoel”. 

Toen ik drie jaar geleden een mailtje in mijn mailbox 
kreeg van Hilde en Bruno, met de vraag of ik interesse 
had om de nieuwe docent lichaamsgerichte te worden, 
zag ik mijn kans en ben ik gesprongen. Mijn roep 
achterna. 

Hoe kijk jij naar het integratieve aspect van 
psychotherapie? 

Ik voel echt de meerwaarde van het kunnen integreren 
van verschillende invalshoeken in therapie of in ons 
dagelijks leven. Voor mij gaat het vooral over een 
manier van zijn. Het niet oordelen, het niet-weten en 

Anne, hoe ben je met Interactionele Vormge-
ving (I.V.) en met de Educatieve Academie (EA) 
in contact gekomen? Waarom heb je destijds 
voor I.V. gekozen? 

In ’96 kwam ik in het kader van een project Alterna-
tieve Gerechtelijke maatregelen in een CGG terecht. 
Op een bepaald moment had ik echter behoefte aan 
verandering en wilde ik graag deel uitmaken van de 
reguliere CGG-werking. Een van de vereisten is dan een 
therapieopleiding te volgen. Vanuit het centrum werd ik 
wat in de richting van een systemische of gedragsthera-
peutische stroming gestuurd. 

Niet overtuigd dat dit voor mij de juiste keuze zou zijn, 
volgde ik eerst ‘een éénjarige opleiding vanuit leer-
theoretisch perspectief’ (VVGT), een zeer theoretische 
opleiding. Ik bleef op mijn honger zitten en schuimde 
verder het internet af. Op de website van een I.V.-
therapeute klikte ik door naar EA en werd ik geraakt! 
De manier waarop deze vorm werd gegeven, gaf mij 
een warm gevoel. Het voelde als thuiskomen. Vooral 
het integratieve en ervaringsgerichte sprak mij aan, 
naast het procesgerichte. En dat gebeurde al meteen in 
Bruno’s les over Jung en de mandala’s en tijdens de les 
Bio-energetica. Heftig en tegelijk een bevestiging dat ik 
helemaal op m’n plek zat in de I.V.-opleiding.

Welk aspect binnen de (integratieve) psycho-
therapie maakt passie in je los?   

Toch wel het lichaamsgerichte. Aanvankelijk was ik 
daar niet zo mee bezig. Toen 15 jaar geleden mijn 
lichaam me in de steek liet, ging ik op zoek naar 
antwoorden. Gelukkig ontmoette ik in deze lastige 
zoektocht een dokter die me begreep, me ernstig nam 
en me zijn hypothese voorlegde. Wat ik toen voelde, is 
onbeschrijflijk. Van mijn kleine teen tot aan mijn kruin, 

Creativiteit = integratie  
Creativiteit is cruciaal voor integratieve psychotherapie. Meer nog, creativiteit ís integratie. Maar wat betekent dit in de praktijk? 
Interactief legt de vraag in een nieuwe reeks interviews voor aan onze docenten. In dit nummer aan I.V.-docenten Anne Goiris en 
(verder in deze Interactief) Sabrina Marx.  

kreeg ik tintelingen over mijn ganse lijf. Elke vezel, cel, 
spier kwam tot leven. Het was een intense en mooie 
ervaring. Hij legde toen de “missing link” en sprak met 
mij over ons zelfregulerend vermogen en de wijsheid 
van ons lichaam, en vernoemde de boeken van P. 
Levine. Daar, op dat moment, is mijn passie voor het 
lichaamsgerichte ontstaan.  

Later volgden nog de werken van B. Van Der Kolk, P. 
Ogden, D. Berceli en vele anderen. Ik volgde cursussen 
in Amsterdan rond TRE en de pso-as, maar ook in 
eigen land nam ik deel aan workshops met een licha-
melijke insteek: Bio-energetica, de polyvagaaltheorie, 
eutonie, biodanza, enz. 

Momenteel ben ik een avondreeks Authentic Movement 
(A.M.) gestart, een methodiek uit de danstherapie 
die ook gebruik maakt van de ‘actieve imaginatie’ 
van Jung. Al experimenterend met beweging, adem, 
relaxatie, schrijven, komen we in voeling met ons lijf. 
Zo maken we (opnieuw) contact met ons onbewuste, 
met onze instincten, onze gevoelens en kunnen we 
ook opnieuw in voeling komen met onze levensenergie. 
Afsluitend maken we vaak gebruik van tekeningen, 
poëzie, woorden en delen we onze ervaringen met 
elkaar in een rondje. Zeer integratief dus.

Welke opleiding of onderdeel van opleidingen 
doceer je op de EA? 

Uit het voorgaande zal de lezer ondertussen wel begre-
pen hebben welke vakken ik doceer op EA ;-) En ook 
wat me hiertoe bewogen heeft. Ik kan mijn passie niet 
onder stoelen of banken steken. 

In elk van de jaren geef ik één lesdag rond lichaamsge-
richt werken. De inhoud ervan is wel niet meer dezelfde 
als toen ik student was. Mijn benadering situeert zich 

Een gesprek met I.V.-docente Anne Goiris 
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Onderschrijf je de stelling ‘creativiteit = 
integratie’? 
 
Ik ben ervan overtuigd dat creativiteit heel belangrijk 
is. Omdat het helend kan zijn. Zowel in therapie als tij-
dens de lessen maak ik hiervan gebruik. Ik werk graag 
met verhalen en prenten of laat na een bodyscan een 
lichaamstekening maken. Om de ervaring nog meer 
in het lijf te laten zakken en te verdiepen. Doordat het 
vorm krijgt op een diepere laag leidt creativiteit tot 
integratie. 

Ook bij psychosomatische klachten is het een 
meerwaarde om creatieve middelen in te zetten. 
Door cliënten, vertrekkend vanuit het contact met wat 
lichamelijk aanwezig is, zich te laten identificeren met 
een voorwerp bijvoorbeeld. Op die manier plaatsen 

we de klacht buiten onszelf en vallen we er minder mee 
samen. We krijgen ook een andere kijk op onszelf en 
onze klachten en we gaan minder censureren wat tot 
bruikbare en nuttige informatie kan leiden. En waar we 
later in de sessies op kunnen terugkomen. 

Ons lichaam spreekt namelijk tot ons in klachten en 
het is de uitdaging om gericht te leren luisteren naar de 
boodschap die het in zich draagt. En er vervolgens ge-
richt naar te handelen. En kijk: zo komt de I.V.-driehoek 
in beweging en gaat hij draaien. 
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CREATIEVE INTERACTIE

Soms zegt een beeld meer dan duizend woorden, maakt één 
enkele beweging een hele wereld los, soms leidt het hart de 
hand. In deze praktijk- en ervaringsgerichte tweedaagse komen 
de verschillende basisdisciplines van de kunstzinnige therapie 
aan bod. Met behulp van diverse technieken en werkvormen 
geven we vorm aan een twee oerthema’s: identiteit/autonomie, 
en verbinding en hun mogelijke afgeleiden. Er wordt zowel in-
dividueel gewerkt als in interactie met andere deelnemers. We 
maken gebruik van beeldende werkvormen, zowel twee- als 
driedimensionaal, stem, muziek en beweging.

Begeleider: Katrien Cassiers
Data: 24 en 31 maart 2020 – 10u tot 17u
Prijs: € 205 / € 170 (voor I.V.-studenten en VVTIV–leden)

PSYCHE & GEWICHT

Overgewicht is een wereldwijd probleem. Voeding is alomte-
genwoordig in onze leefwereld, maar we lijken steeds verder 
van onze oorspronkelijke natuur verwijderd. We eten lang niet 
enkel meer om in onze levensbehoeften te voorzien. Eten 
wordt soms een uitlaatklep of zelfs verslaving die troost moet 
bieden in moeilijke tijden. In deze tweedaagse specialisatie 
krijg je handvaten en inzichten aangereikt om samen met 
je cliënt te werken aan een gezonde relatie met eten. Dit 
gebeurt door middel van oefeningen, praktische modellen, 
psycho-educatie en 
casussen. 

Begeleider: Jacqueline Vogelaar
Data: 24 en 31 maart 2020 – 10u tot 17u
Prijs: € 205 / € 170 (voor I.V.-studenten en VVTIV–leden)

WERKEN MET DE I.V.-DRIEHOEK 
EN DE TETRAËDER 

Cliënten komen naar ons met een hulpvraag en we hebben 
als (I.V.-)psychotherapeut instrumenten nodig die ons helpen 
onze aanpak te bepalen en onze visie helder en visueel te 
maken. De I.V.-driehoek of interactiedriehoek is in feite 
een ‘tetraëder’ die we kunnen openvouwen. Hij bestaat uit 
verschillende driehoeken: de basis-I.V.-driehoek, het bete-
kenisgebied, het creatiegebied en het procesgebied. Deze 
gebieden interageren met elkaar en met de context en geven 
als dusdanig vorm aan onszelf en ons leven. Ditzelfde  “me-
chanisme” kunnen we gebruiken om onze therapie vorm te 
geven en de cliënt te ondersteunen om meer balans te krijgen 
tussen regie en verlangen. De driehoek en de tetraëder zijn 
op alle vlakken een hulpbron en een kompas in de therapie. 
We bekijken eerst de opbouw van het model om dan volop 
naar de praktijk in onze therapiekamer te gaan.
Ook niet I.V.-therapeuten zijn erg welkom!

Begeleider: Marleen Van Laere 
Data: 26 maart en 2 april 2020 – 10u tot 17u
Prijs: € 205 / € 170 (voor I.V.-studenten en VVTIV–leden)

(lees verder op volgende pagina) 

Ga naar www.educatieve-academie.be: 
• om meer informatie te vinden over deze trainingen en om je in te schrijven 
• om uitleg te vinden over KMO-portefeuille, opleidingscheques, Vlaams Opleidingsverlof en Betaald 

Educatief Verlof!

(NIEUW!)

KORTE TRAININGEN
VOORJAAR 2020 

SYSTEMISCH WERK BINNEN DE 
INDIVIDUELE SETTING 

“Uit het verborgene komt de waarheid naar boven.” Sinds 
Bert Hellinger het werken met opstellingen lanceerde, heeft 
deze techniek meer dan voldoende zijn diensten bewezen. 
Dit ook bij individuele begeleidingen. Een eenvoudige con-
stellatie met figuurtjes of sjablonen geeft een ruimer inzicht 
waardoor de verborgen dynamiek van het systeem vrijkomt 
en er beweging kan komen.

Begeleider: Kris Jonckheere
Data: 3 en 17 maart 2020 – 10u tot 17u
Prijs: € 205 / € 170 (voor I.V.-studenten en VVTIV-leden)

ROUW- EN VERLIESVERWERKING

In het therapeutisch werk worden we heel dikwijls gecon-
fronteerd met rouw en verlies. De laatste jaren is er een 
nieuwe visie op rouwen ontwikkeld: het duale procesmo-
del. Het gaat niet om loslaten en verwerken, maar eerder 
om een andere verbinding vinden met wat men verloren is. 
Tijdens deze twee dagen krijg je meer inzicht in wat rou-
wen is. Je krijgt een antwoord op vragen zoals: wat is een 
normaal rouwproces en wat niet, hoe kan ik ondersteunend 
werken, welke reacties en emoties kan een rouwende ui-
ten? We kijken ook naar een aantal werkvormen waarmee 
je het rouwproces kan begeleiden.

Begeleider: Ann Bilsen
Data: 9 en 16 maart 2020 – 10u tot 17u
Prijs: € 205 / € 170 (voor I.V.-studenten en VVTIV-leden)

(IMPROVISATIE-)THEATER EN 
THERAPIE 

Via drama en theater kunnen zowel innerlijke als tussen-
menselijke processen worden vertaald, waardoor er op-
nieuw beweging kan komen waar stilstand was. Er kan een 
bron ontspringen in de leegte, een stilte kan een stem krij-
gen en chaos vindt structuur. In deze tweedaagse maak je 
kennis met een aantal aspecten van (improvisatie-)theater 
en de meerwaarde daarvan binnen een therapeutische set-
ting. 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: 10 en 24 maart 2020 – 10u tot 17u
Prijs: € 205 / € 170 (voor I.V.-studenten en VVTIV-leden)

VERBINDEND WERKEN MET KOPPELS 
IN EEN CONFLICTSITUATIE 

Het begeleiden van koppels in conflictsituaties kan wel 
eens een hachelijke onderneming lijken. Hevige emotio-
nele reacties, moeizaam vooruitgang boeken, onvoorspel-
bare en soms moeilijk te structureren sessies... voor veel 
hulpverleners en therapeuten klinkt dit niet onbekend in de 
oren.  In deze training gaan we bekijken hoe we koppels 
kunnen helpen om terug een veilige verbinding met elkaar 
aan te gaan, en geven we je een kompas mee om als the-
rapeut het noorden niet te verliezen in het bos van emoties 
en interacties.

Begeleider: Marco Alibertis
Data: 16 en 23 maart 2020 – 10u tot 17u
Prijs: € 205 / € 170 (voor I.V.-studenten en VVTIV-leden)

(VOLZET)

(VOLZET)
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KORTE TRAININGEN
NAJAAR 2020 

WORKSHOPS
VO

OR
 

IEDEREEN 

THERAPEUTISCH WERKEN MET MENSEN 
MET ISLAMACHTERGROND 

Door Amar El-Omari – 11 & 18/9 

BRAINSPOTTING – FASE 1
Door Marie-José Boon & Bénédicte Leys – 21, 22 & 28/9

KINDERWENSBEGELEIDING
Door Miriam De Rycke – 21 & 28/9 

WERKEN MET DUPLO POPPEN 
IN CONTEXTUELE VERHALEN

Door Freya Van den Bossche – 21 & 28/9 en 12 & 26/10 

KENNISMAKING MET ACT 
Door Annelies Harvent & Moniek van Oss – 12 & 19/10 

PRI (PAST REALITY INTEGRATION)
Door Marita Plas – 12 en 19 oktober 

HOOGSENSITIEF & HAPPY (ONLINE)
Door Enya Hooyberghs – 26/10 tot 7/12 

DE KRACHT VAN NLP
Door Johnny Weustenraed – 9 & 23/11 en 7/12

DE SCHADUW VAN DE HULPVERLENER
Door Lynn Jespers – 10 & 17/11 

SCHAAMTE EN KWETSBAARHEID
Door Katrien Cassiers – 20/11 en 4/12

GENDER, DE TOCHT VAN DE HELD(IN) 
IN TRANSITIE

Door Gitte Beaupain – 30/11 & 14/12 

LICHAAMSGERICHT WERKEN 
IN DE INDIVIDUELE PRAKTIJK

Door Johanna Descamps & Ida Jonniaux – 30/11 & 1/12 

MET MIDDELENMISBRUIK OMGAAN 
IN HULPVERLENING 

Door Myriam Bruyninckx – 1 & 15/12 

BIOGRAFISCH EN THERAPEUTISCH
SCHRIJVEN

Door Jeannette Van Hoek – 12/11  

STEMEXPLORATIE 
Door Luc Van Nyvelseel – 14 & 21/11 

FAMILIEOPSTELLINGEN
Door Kris Jonckheere – 4/12 

NAJAAR 2020 

VIND ALLE INFO OP WWW.EDUCATIEVE-ACADEMIE.BE/AANBOD 

VERWERKING VAN MISHANDELING 
OF MISBRUIK

Hoe bouw je een vertrouwensrelatie op met iemand die juist 
zo diep geschonden is in vertrouwen? Hoe krijg je, op een 
begripvolle manier, beweging in hardnekkige patronen? Hoe 
krijgt de cliënt de regie over het eigen leven terug in handen 
en creëren we meer keuzevrijheid? In deze korte training 
leer je kijken naar de opbouwende bedoeling van patronen 
en gaan we op zoek naar constructievere manieren om hier-
mee aan te slag te gaan.

Begeleider: Anne Vandenbroucke
Data: 16 en 30 mei 2020 –10u tot 17u
Prijs: € 205 / € 170 (voor I.V.-studenten en VVTIV–leden)

ZANDSPELTHERAPIE

In deze tweedaagse maak je kennis met een aantal van de 
vele mogelijkheden van het werken met zandspel. Zandspel 
spreekt op een oorspronkelijke manier een diepere laag aan 
en helpt onbewuste processen vorm te geven en te ontwik-
kelen. Deze therapievorm voor volwassenen en kinderen, 
koppels en gezinnen laat toe om woordeloze momenten of 
gevoelens toch een taal te geven. Deelnemers gaan aan de 
slag met hun eigen verhaal in de zandbak en oefenen in het 
begeleiden van een zandspelproces.

Begeleider: Katrien Cassiers
Data: 19 mei en 2 juni 2020 – 10u tot 17u
Prijs: € 205 / € 170 (voor I.V.-studenten en VVTIV–leden)

FAMILIEOPSTELLINGEN - VOORJAAR 2020

Thema’s waar iemand mee worstelt zijn ingebed in de context van de persoon. Er is een wisselwerking tussen het systeem 
waarin iemand leeft en werkt, de familie van herkomst en de persoon zelf. Uitgangspunt in het werk met familieopstellingen 
is dat families een systeem vormen waarin zaken als binding, ordening, evenwicht in geven en nemen van groot belang zijn.
Een verstoord familiesysteem kan generaties lang doorwerken en voor problemen zorgen, zelfs al is er geen contact. Ieder 
familielid heeft recht om erbij te horen. Wordt iemand buitengesloten, geminacht of vergeten, dan zal een ander familielid, soms 
zelfs generaties later, het evenwicht onbewust willen ‘herstellen’ door deze persoon en diens lot te gedenken en te herhalen.

De workshop duurt één dag en wordt dit voorjaar op twee data gegeven. 

Begeleider: Kris Jonckheere
Datum: 28 april 2020 of op 26 mei 2020 – 10u tot 17u   
Prijs: € 110 eigen opstelling – € 60 representant

VOORJAAR 2020 

VOORJAAR 2020 

KORTE TRAININGEN (VERVOLG)

WORKSHOPS VOOR IEDEREEN 



22  EDUCATIEVE ACADEMIE - INTERACTIEF 84 EDUCATIEVE ACADEMIE - INTERACTIEF 84  23

Onderschrijf je de stelling ‘Creativiteit = integra-
tie’? Of zou je hem willen aanpassen of aanvul-
len? Roept hij associaties op?

Integreren is meer dan 1+1=2. Het is eerder 1+1=3. 
Het is niet enkel 2 dingen samenvoegen, maar er ontstaat 
hierdoor iets volledig nieuw. In dat opzicht ga ik volledig 
akkoord met de stelling. Meer nog, voor integratie is 
creativiteit nodig!

Pas je deze stelling toe in je lessen? Indien ja, 
hoe dan?  

Het Atman Project (3e jaar) is eigenlijk een totale integratie. 
Alle technieken en stromingen worden hierin geïntegreerd 
om te komen tot een totaalbeeld van de ontwikkeling van 
de mens. Ik mag natuurlijk niet met die eer gaan lopen, dat 
heeft Ken Wilber voor ons gedaan. Daarnaast probeer ik in 
mijn lessen ook creatief om te springen met de leerme-
thodieken die ik gebruik, bijvoorbeeld filmmateriaal tonen, 
parabels voorlezen, ervaringsgerichte oefeningen, theorie, 
groepsdiscussie,… Op deze manier komen studenten 
hopelijk ook tot een betere integratie van de lesstof.

2e jaar bij .

Hoe kijk jij naar het integratieve aspect van 
psychotherapie? Integreer je verschillende 
therapeutische benaderingen?
 
Ik ben gevormd door I.V. en sindsdien is het bijna 
onmogelijk om niet-integratief te kijken naar een casus. 
Het is haast onmogelijk geworden om uitsluitend vanuit 
1 bril te kijken. Hoe meer je ook deze integratieve bril 
opzet, hoe meer je ziet dat de vele stromingen vaak 
dezelfde essentie hebben. Ze vertellen als het ware 
hetzelfde in andere terminologie. Zeker wanneer je 
door de ogen van Wilber kijkt en elke stroming ziet als 
focussend op een ander stuk van de ontwikkeling, dan 
zijn ze eigenlijk allemaal ontzettend waardevol en soms 
noodzakelijk afhankelijk van de ontwikkelingsfase waarin 
je cliënt zich bevindt… 
Dat is net het mooie van I.V., dat je je als psychothe-
rapeut richt op de ingang en de ontwikkeling van de 
persoon die voor je zit.

Werk jij vooral naar intrapsychische, interper-
soonlijke, transpersoonlijke integratie?
 
Geen gemakkelijke vraag… In eerste instantie denk ik 
dat je als psychotherapeut vaak werkt aan intrapsy-
chische integratie. Hiermee bedoel ik werken rond 
subpersoonlijkheden en schaduw. In ieder geval in mijn 
praktijk, kom ik dit heel erg vaak tegen. Voor mij is deze 
intrapsychische integratie echter een onderdeel van 
transpersoonlijke integratie.

En hoe kijk jij naar het belang van creativiteit 
in therapie?  Het werken met kunstzinnige 
middelen? En creativiteit in een ruimere 
betekenis?
 
Einstein zei: “niet kennis, maar verbeelding is een 
waar teken van intelligentie”. Zonder creativiteit wordt 
psychotherapie protocollair en saai. Als psychotherapeut 
ben je voortdurend creatief aan het werk in de brede 
zin van het woord. We zijn voortdurend op zoek naar 
creatieve manieren om terug beweging te brengen in 
een vastgelopen situatie. 
Ook het werken met kunstzinnige middelen is uiterst 
zinvol, vooral wanneer we het onderbewustzijn of 
bovenbewustzijn willen laten spreken. Deze spreken 
immers niet met woorden, maar met beelden.

Sabrina, hoe ben je met Interactionele Vorm-
geving (I.V.) en met de Educatieve Academie 
(EA) in contact gekomen?
 
In 2011 startte ik mijn eigen praktijk aan huis als kli-
nisch psycholoog. Ik ging op zoek naar collega’s in de 
buurt om mee samen te werken en regelmatig intervisie 
te doen. Van één van deze collega’s, ook I.V.-therapeut, 
leende ik het boek “Veranderende denkbeelden in 
psychotherapie”. Toen ik hierin begon te lezen, wist ik 
het meteen. Deze opleiding wilde ik ook volgen. Ik heb 
me onmiddellijk ingeschreven. Sindsdien ben ik niet 
meer weggeweest bij EA ;-) 

Waarom heb je destijds voor I.V. gekozen?
 
Ik had al meerdere therapieopleidingen overwogen, 
maar telkens dacht ik “er ontbreekt iets, het is niet 
volledig”. Wat me vooral aanspreekt binnen I.V. is 
het integraal mensbeeld en de holistische visie. Dit 
sluit mooi aan bij hoe ik naar de mens en de wereld 
kijk. Ik vond het ook boeiend om na mijn opleiding 
psychologie aan UMaastricht en KULeuven, aandacht te 
besteden aan therapeutische stromingen die daar niet 
of amper werden aangesneden. Die stromingen die niet 
mainstream zijn, maar toch zo’n waardevolle bijdrage 
leveren, zoals Gestalttherapie, Jungiaanse therapie, 
transpersoonlijke therapie,… 

Achteraf gezien zijn het net deze stromingen die me het 
meest intrigeren. Vooral ook dat I.V. ruimte maakt voor 
de transpersoonlijke laag van zijn, is zo’n ontzettende 
meerwaarde.

Welk aspect binnen de (integratieve) psycho-
therapie maakt passie in je los?  
 
De essentie van psychotherapie voor mij is bewust-
wording en groei. Deze ontwikkelingsgerichte visie is 

Creativiteit = integratie  
Creativiteit is cruciaal voor integratieve psychotherapie. Meer nog, creativiteit ís integratie. Maar wat betekent dit in de praktijk? 
Interactief legt de vraag in een nieuwe reeks interviews voor aan onze docenten. In dit nummer aan I.V.-docenten Sabrina Marx 
en Anne Goiris (eerder in deze Interactief).   

natuurlijk nauw verbonden met de transpersoonlijke 
psychologie, waar vooral mijn passie ligt. Elk mens is 
uniek en heeft zoveel potentieel in zich. Samen hiernaar 
op zoek gaan en dit stap voor stap ontdekken en 
ontsluieren. Dan denk ik bij mezelf: wat heb ik toch een 
prachtige job… 

Wat me vooral heel erg geïnspireerd heeft tijdens de 
opleiding I.V., waren de lessen over Jung. Ik denk dan 
vooral aan het collectief onbewustzijn, het individuatie-
proces en synchroniciteit. Dit resoneerde enorm en dat 
doet het nog steeds. Het heeft me blijvend veranderd 
als mens…

Wat heeft je gemotiveerd om docent te 
worden?
 
Op een dag kreeg ik een mail binnen met de vraag of 
ik docent wilde worden aan de Educatieve Academie. 
Daar heb ik natuurlijk niet lang over moeten nadenken. 
EA is een speciale plek, er hangt een bepaalde sfeer… 
Daar naar terug mogen keren, ditmaal als docent, 
was een droom die werkelijkheid werd. Ik heb altijd al 
graag voor groepen gestaan, zowel voor lezingen als 
trainingen. Na de unief dacht ik leerkracht te worden 
en heb ik de Specifieke Lerarenopleiding gevolgd. 
Het onderwijssysteem in het secundair lag me echter 
niet zo. Het volwassenonderwijs vind ik veel boeiender. 
Psychotherapeuten mee mogen opleiden en daardoor 
bijdragen aan de geestelijke gezondheid van duizenden 
mensen, dat is toch een prachtige job?

Welke opleiding of onderdeel van opleidingen 
doceer je op de EA?
 
In het 3e en 4e jaar neem ik de transpersoonlijke 
benadering voor mijn rekening. Daarnaast doe ik de 
cliëntbegeleiding en de praktijkexamens. Vanaf volgend 
jaar komt daar nog het weekend Overdracht van het 

Een gesprek met I.V.-docente Sabrina Marx 
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Creativiteit en sociale verantwoordelijkheid
10de Europese conferentie van de EAIP 

Van 9 tot 11 oktober organiseert de European Association for Integrative Psychotherapy (EAIP) zijn 10de Europese 
congres in Athene. Een boeiende driedaagse met een relevant thema, een programma waar ook jij deel van kan uitmaken 
op een pracht van een historische en symbolische locatie.  

Ook de Educatieve Academie zal aanwezig zijn: Hilde Vleugels geeft een lezing en professor Vesna Petrovic zorgt voor een 
van de keynotes. Via de Union University in Servië werken we sinds 2016 samen met Vesna Petrovic die trouwens ook al 
aan ons congres in Antwerpen in 2017 deelnam. Je bent van harte welkom!  

Nuttig om weten: 
• Er zijn kortingen voorzien voor wie voor 15 juni reserveert. 
• Ben je student? Dan geniet je van een verlaagde prijs. Klik op de website op ‘registration’ en vind er alle prijzen 

inschrijvingsmogelijkheden.
• Wil je graag zelf een ‘abstract’, een wetenschappelijk onderwerp aandragen? Tot 30 april kan je dit doen. Scroll tot 

onderaan de website om dit in te dienen.  

Je vindt alle informatie op https://eaipathens2020.eu/

den zoals biochemie, neuropsychologie, 
gastro-enterologie en psycho-immunologie. 
Zweverigheid heeft hier helemaal niets mee 
te maken. In de VS werd in 2014 het Centre 
for Nutritional Psychology opgericht. Dit is 
natuurlijk nog heel recent, maar ik vermoed 
dat we binnen 10 jaar al een stuk verder 
staan in dit domein.

Je richt je met je jaaropleiding tot 
psychologen, therapeuten, psy-
chiaters, e.d. Verwacht je van de 
deelnemers enige voorkennis of een 
specifieke motivatie? 

Neen, elke hulpverlener mag deelnemen 
aan de training. Ik hoop zoveel mogelijk 
hulpverleners te bereiken, zodat deze kennis 
verspreid raakt in het werkveld. Het enige 
dat wel essentieel is, is een open blik.

Praktische info: 
De jaaropleiding start in september 2020. 
Je vindt meer info op blz. 10 van deze 
Interactief en op www.educatieve-academie.
be/aanbod  

Was er vraag naar meer verdieping rond het 
thema, Sabrina?  

Nutritional Psychology was oorspronkelijk als 
jaaropleiding bedoeld. We zijn gestart met een korte 
training. Nu lijkt de tijd rijp om er een jaaropleiding van 
6 volle dagen van te make. De link tussen voeding en 
psychologie is erg actueel. Het komt vaak in het nieuws 
omdat er recent meer aandacht voor gekomen is in 
wetenschappelijk onderzoek. Het Vlaams Darmflora 
Project van Prof. Dr. Jeroen Raes van de KULeuven is 
op vrijwel elk praatprogramma geweest. Alsook de vele 
krantenkoppen waarbij een link tussen onze darmflora 
en depressie wordt gelegd. 
Mensen zijn ook steeds meer geïnteresseerd in voeding 
en de impact hiervan op onze gezondheid. Laatst orga-
niseerde ik een avond rond “voeding en depressie” en 
we kregen de mensen bijna niet meer gezet, zo’n grote 
opkomst. De mensen willen bewuster gaan leven. Het 
oude paradigma van het medische model met enkel 
medicatie is voor velen niet meer toereikend.

Hoe ben je als therapeut met het domein van 
voeding en geestelijke gezondheid in aanra-
king gekomen?

Ik ben, zoals wel vaker gebeurt, vanuit mijn persoonlijk 
verhaal op zoek gegaan. Ik werd 10 jaar geleden zelf 
geconfronteerd met ernstige gezondheidsproblemen. 
Doordat het reguliere systeem voor mijn chronische 
vermoeidheid en pijn geen oplossing had, ging ik zelf 
op zoek. Ik heb zelf aan de lijve kunnen ervaren wat 
de kracht is van het aanpassen van voeding en leefstijl. 
Ik raakte zo geïnspireerd dat ik mezelf ook in deze 
materie wilde verdiepen om anderen beter te kunnen 
helpen. Zo kwam ik in aanraking met orthomoleculaire 

Van gezonde voeding

Sabrina Marx is niet alleen I.V.-docente (zie vorige 2 pagina’s). Ze doceert ook de korte training Nutritional Psychology die vanaf 
september ook als jaaropleiding op het programma van de Educatieve Academie (EA) staat. Sabrina licht toe waarom de opleiding 
ook een uitgebreide versie krijgt.  

voedingsleer en nutritional psychology.

De spreuk ‘een gezonde geest in een gezond 
lichaam’ dateert uit de Griekse oudheid. Je 
jaaropleiding lijkt aan te tonen dat het ver-
band tussen geest en lichaam terug actueel is, 
of zelfs actueler. Klopt dat?

Dat klopt zeker. Ik denk dat we in de hele geschiede-
nis van de mensheid nog nooit zo ver verwijderd zijn 
geraakt van een natuurlijke leefstijl. We zijn als het ware 
vergeten dat we onderdeel uitmaken van de natuur. 
De mens leeft niet meer volgens de seizoenen en het 
natuurlijk dag-nachtritme. We blijven het hele jaar door 
even hard presteren en we hebben kunstlicht zodat we 
ook ’s nachts kunnen werken. We eten uit pakjes en 
bokalen, met veel toegevoegde bewaarmiddelen, kleur- 
en geurstoffen. Weinig mensen eten nog voedsel dat je 
effectief in de natuur kunt vinden… Bovendien hebben 
we met z’n allen zoveel stress, wat onze gezondheid 
natuurlijk ook niet bevordert.

De indruk bestaat dat er steeds meer bio- en 
natuurwinkels openen, gezondheidscoaches 
en diëtisten actief zijn, kortom dat gezonde 
voeding floreert. Mag dit ons hoopvol stem-
men voor een geestelijk gezonde samenle-
ving?

Gelukkig gaat de mens het laatste decennium terug 
bewuster leven, wat deze tendens ook verklaart. Helaas 
is voeding geassocieerd geraakt met de New Age 
beweging, waardoor het iets lijkt waar vooral zweverige 
mensen mee bezig zijn. De verbindende factor hierbij 
is het holistisch mensbeeld. Nutritional psychology is 
echter het kruispunt van wetenschappelijke gebie-

Sabrina Marx over de nieuwe jaaropleiding Nutritional Psychology
naar gezonde geest



26  EDUCATIEVE ACADEMIE - INTERACTIEF 84 EDUCATIEVE ACADEMIE - INTERACTIEF 84  27

Afgelopen 10 jaar heb ik veel met Katja Wouters, mijn ge-
liefde partner, samengewerkt. Een wederzijds muze-effect, 
dat werkt voor mij. 

Kijk je op naar bepaalde kunstenaars? 

Sinds een jaar ben ik beheerder en curator van een 
collectie outsiderkunst: de “HEDER bijzondere kunstcol-
lectie”. Werk van kunstenaars met een beperking, wat die 
beperking ook moge zijn. Hoe zij soms vanuit ongebreideld 
enthousiasme of vanuit de stoornis en bijhorend lijden 
erin slagen fascinerende kunstwerken te maken raakt mij 
enorm. Art brut hé, “zonder toevoeging van suiker”. Pure 
Kunst en dus met een hoofdletter.  Dit zijn de kunstenaars 
waar ik bewondering voor heb.

Je bent in 2004 in contact gekomen met de 
Educatieve Academie. Je hebt een duidelijke 
stempel gedrukt op de huisstijl van gebouwen en 
drukwerk en op bepaalde afstudeerrituelen. Is er 
ook sprake van een omgekeerde beïnvloeding? 

(lees verder op volgende pagina) 

Het materiaal is de essentie. Het kunstwerk begint bij 
het oprapen, al heb ik dan vaak nog geen idee wat ik 
er mee kan. Misschien ben ik wel een chaosfluisteraar 
of zoiets (om alvast een beetje reclame te maken voor 
Hilde Vleugels’ toekomstige boek). Zo organisch als het 
materiaal is, ontstaat het kunstwerk. Soms is het stil-
letjes puzzelen, dan weer als een gek tekeer gaan. Je 
zou kunnen stellen dat ik een intuïtief schrift ontwikkel 
met het gevonden materiaal.   
 
Werk je in reeksen of in individuele werken? 

Beide, maar het doet er niet toe. Ik weet het nooit 
op voorhand. Strandmateriaal spoelt vaak in lijnen of 
golven aan. Je beschikt zo wel over voldoende om een 
reeks te maken, maar evengoed blijft het 15 jaar liggen 
voor het verhaal ontstaat. Als ik in reeksen werk, zijn 
het wel altijd een oneven aantal werken. Vraag mij niet 
waarom dat zo is. 

Heb je een eigen atelier? 

Interesse? Gewoon even een afspraak maken. 

Waar vind je je inspiratie? 

Inspiratie is een héél subjectief iets. Eigenlijk geloof 
ik niet in dat concept. Het betekent eigenlijk ziel en 
ziel betekent voor mij liefde. Mag ik Paul van Ostaijen 
citeren: “Kunst is de liefde in elke daad”. 

Je viert 30 jaar kunstenaarschap, maar bent 
ook therapeut. Wat was je eerst? 

Kunstenaar natuurlijk. Als kind al maakte ik zwaarden 
en bouwde ik hutten en zeepkisten. Mijn moeder 
naaide mijn broekzakken dicht omdat ik ongeveer alles 
verzamelde. Creatiedrang is niet een keuze maar een 
geaardheid. Scheppen is leven, ik denk dat ik gewoon 
heel véél wil leven. De therapeut is veel later gekomen. 
In de therapie merk ik wel dat creëren
vaak de weg is van overleven naar terug leven. Er komt 
terug ruimte vrij.

  “Altijd als je iets creëert, krijg je 
  de smaak van het leven te pakken.”, Osho

Je werkt met heel specifieke materie: wrak-
hout en andere gevonden materialen. Toeval, 
bewuste artistieke keuze of levensvisie? 

Ik heb foto- en videokunst gestudeerd en vaak zocht 
ik ‘abandoned places’ op. Dit is niet altijd even veilig 
en gezond en bovendien is fotografie duur. In plaats 
van bijzondere materialen te fotograferen, ben ik er 
mee beginnen werken. Het verzamelen van materiaal 
is voor mij een soort van meditatie. Ik laat mij vinden 
door het materiaal. Verweerde spullen, vergane glorie, 

EXPO 

Interactionele Vormgeving en kunst zijn organisch met elkaar verbonden. Het gebouw aan de Patriottenstraat ademt kunst uit, 
authentieke kunst. De inrichting van de Educatieve Academie gebeurt door huiskunstenaar Theodoor Dirkx, en elk element wordt 
nauwgezet door hem in het geheel geplaatst. Dit jaar viert hij 30 jaar kunstenaarschap. Voldoende reden voor een gesprek en meer 
nog voor een overzichtstentoonstelling!

verlaten plekken zoals stranden… het heeft mij altijd 
al aangesproken, het hoort bij die geaardheid. Het is 
nooit een bewuste keuze geweest en bovendien kost 
het ook niets. 

Ondertussen begin ik er zelf ook al een beetje verweerd 
uit te zien. Een goede vriend stuurde mij voor mijn 
60ste verjaardag een kort gedicht: 
 “mijn vriend de strandjutter is stilaan zelf    
 een wrakhouten tak    
 met de sapstroom van een jonge twijg”. 

Hoe mooi is dat.

 “Natural objects, sculptured through time a
 nd by the elements, receive a magical dimension,  
 once put on a pedestal. The caress of our hands 
 and love for the material are the essence.”

Hoe ga je te werk? Hoe ontstaat een kunst-
werk? Dicteert het materiaal het kunstwerk of 
zoek je materiaal in functie van het idee dat 
je hebt? 

Theodoor Dirkx over 30 jaar kunstenaarsschap 
Een bloemlezing in beelden 
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Het zou wel heel bizar zijn moest dat niet het geval 
zijn. Ik heb immers ook de Creatieve interactie, The-
atertherapie en de I.V.-opleiding gevolgd. Ik was ook 
van de eerste dag verkocht aan het huis en zeker 
aan de inhoud. Ik kon gewoon helemaal mijn ding 
doen. Wat een pracht van een laboratorium.

Rituelen zijn voor mij heel erg belangrijk. De afstu-
deerdag maar ook andere evenementen vragen/
verdienen niet alleen inhoud maar ook een gepaste 
vorm. Ik maak erg graag spullen die dan een beteke-
nis (zingeving) krijgen, zoals die poort bv. 

Het doet mij ook altijd plezier te horen dat afstudeer-
ders die objecten in hun therapiekamer gebruiken. 
Honderden van die objecten heb ik in functie van 
I.V. al gemaakt. Zwaarden, kommen, kandelaars, 
scepters, amuletten, driehoeken, passers, wierook-
branders, poortwachters, beeldjes en vooral Staffen. 
Rituele objecten hebben sinds mensenheugenis een 
belangrijke rol gespeeld in alle samenlevingen.   

Heeft je kunst, je werkwijze of je thematiek 
een evolutie ondergaan doorheen die 30 
jaar? 

Behalve dan dat ik er technisch op vooruit gegaan 
ben, denk ik niet. Bij gebrek aan een glazen bol heb 
ook geen idee hoe mijn werk verder gaat evolueren. 

We wensen je een geslaagde bloemlezing toe, Theo! 

Praktische info:  

• ‘Een bloemlezing in beelden’ zal van 2 maart tot eind
 september in de lokalen van de Educatieve Academie 
 te bezichtigen zijn. 

• Speciale kijkdagen zijn gepland op zondag 5 en zaterdag 
 11 april (met poëzieprogramma!), maandag 13 april, 
 zondag 17 en 31 mei. Mogelijk volgt er nog een datum 
 in augustus.   

• Maak ook kennis met het werk van Theodoor en Katja op 
 www.ART-BY-NATURE.be
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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 30% 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.

PRIKBORD
Gewijzigde openingsuren tijdens Paasvakantie 

Van 6 tot en met 17 april is het secretariaat van de Educatieve Academie open en telefonisch 
bereikbaar van 11u tot 15u. Tot je dienst! ;-) 

Wees welkom op onze Infodag op zondag 5 april!   

Op 5 april organiseren wij van 13u tot 17u een Infodag op de Educatieve Academie. Je kan 

er al je vragen stellen, onze gebouwen leren kennen, ...  Daarnaast geven enkele docenten 

van onze vierjarige opleiding Interactionele Vormgeving (I.V.) en van onze jaaropleidingen vier 

korte workshops om jullie van ons aanbod te laten proeven. 

Inschrijven voor deze workshops is niet verplicht. Wil je echter zeker zijn van een plekje op 

de workshops, schrijf je je best in. 

Meer info op www.educatieve-academie.be/nieuws

Meer info op www.educatieve-academie.be/nieuws

I.V.-afstudeerdag van onze 
laatstejaars op 13 juni 

Ben je net als wij benieuwd naar de eindwer-
ken van de laatstejaars van onze vierjarige 
opleiding? Kruis alvast zaterdag 13 juni in je 
agenda aan. Meer info volgt!  

TOUW vzw is op zoek naar jou 

TOUW vzw is op initiatief van de Educatieve Academie ontstaan en biedt kosteloze therapie aan volwassenen voor wie de fi nanciële drempel te hoog is. TOUW zoekt stagairs die hun tijd en energie vrijwillig willen schenken aan mensen die dringend op zoek zijn naar psychothera-peutische ondersteuning. 

Meer info op: www.touw-psychotherapie.be  



LEES MEER OVER ONZE JAAROPLEIDINGEN, 
KORTE TRAININGEN EN WORKSHOPS!

WWW.EDUCATIEVE-ACADEMIE.BE




