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Beste lezer, 

De kans is groot dat je deze Interactief op Bodhi-dag open-
slaat. Op 8/12 herdenken boeddhisten dat Boeddha onder 
een vijgenboom het ware inzicht, de verlichting, kreeg om deze 
hierna met de wereld te delen. 

Hoe toepasselijk. Proberen wij allemaal niet op onze eigen 
manier inzicht te verwerven in ons leven? Licht over schaduw 
schijnen en zwaarte draagbaar maken om zo als zorgverlener 
hoop en verlichting te brengen in de levens van onze cliënten? 

Ook deze Interactief probeert licht te brengen, zonder de soms 
harde realiteit uit de weg te gaan. De verf van Jeannette van 
Hoek brengt je licht en kleur op de cover en op p26. Op p20 
word je uitgenodigd tot boeddhistische mildheid en op p28 
en p31 tot creatieve heling en verwondering. Op p8 en p10 
verneem je hoe een luisterend oor verandering mogelijk maakt 
bij gewelddadige gezinssituaties en suïcidaliteit. 

Wil je deze inzichten zelf in praktijk brengen? Op p16 vind je 
ons nieuwe aanbod Korte Trainingen en Workshops dat op 11 
januari van start gaat. Op p22 ontdek je dan weer onze Jaar-
opleidingen voor 2021-2022, mét vroegboekkorting. 

Namens het ganse EA-team wens ik je een lichtrijke jaarwende 
en veel leesplezier!   

Marco Alibertis 

Editie 87 • decem 2020, januari, februari 2021
INTERACTIEF

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 communicatie@educatieve-academie.be of 
schrijf je uit via ‘nieuwsbrief’ op de homepage van www.educatieve-academie.be
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POSTGRADUAAT 
PSYCHOTHERAPIE IN 
DE INTERACTIONELE

VORMGEVING
INTEGRATIEVE PSYCHOTHERAPIE EN 
COUNSELING MET CLIËNTGERICHTE-

EXPERIENTIËLE BASIS

De Vierjarige Therapieopleiding in de Interactionele Vormgeving  
(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

ZORG OM HET KIND
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Tja, hoe ontstaan nieuwe opleidingen? 

Soms vragen cursisten in de loop van een op-
leiding naar verdieping of meer oefening met 
betrekking tot een welbepaald onderwerp. 
Dan weer zorgt de actualiteit ervoor dat een 
thema relevanter is dan anders. Ook een do-
cent kan zich geroepen voelen om iets nieuws 
in de wereld te zetten. En soms… komen al 
deze elementen samen. 

Zo gebeurde het toen we het afgelopen 
trimester ons programma met nieuwe oplei-
dingen samenstelden. 

Het waren en zijn nog steeds 
woelige tijden. Onze maatschappij 
op zijn kop. Onzekerheden alom. 
Zij die werkzaam zijn in de zorg- 
en de hulpverlening maken zich 
dan spontaan zorgen om de meest 
kwetsbaren in onze samenleving. 
Waaronder kinderen en jongeren. 

ZORG OM HET KIND 
Of hoe nieuwe opleidingen ontstaan... 

In ons nieuw programma met Korte Trainingen 
en Workshops vind je dan ook meer dan anders  
enkele gloednieuwe, maar ook reeds bekende 
opleidingen die zich richten tot therapeuten, 
counselors en hulpverleners die met kinderen, 
jongeren en/of in familiale contexten werken. 

Wij hopen dat ze de weg vinden naar zij die er 
nood aan hebben. 

De aandachtige lezer zal ook zien dat de 
Gespecialiseerde Jaaropleiding Kindertherapie 
evolueert naar een opleiding van twee jaar. Je 
leest er meer over in de volgende Interactief die 
       in maart 2021 verschijnt. 
    
          Het EA-team 

Expositie schilderijen Jeannette van Hoek

de natuur 
als vertrekpunt

Werken op doek in diverse formaten, acryl en gemengde technieken schilderijen 

9 januari - 20 april 2021

Adres: Educatieve Academie Patriottenstraat 35 - Antwerpen

Kijkdag op zondag 11 april 
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Intrafamiliaal geweld is actueel

Op 11 november waren organisaties zoals Centrum 
Algemeen Welzijn (CAW) en Teleonthaal uitgenodigd in 
de Koepelzaal in Brussel waar de coronacommissie ze-
telt. Enkele cijfers die ze brachten, waren tekenend. In 
de eerste lockdown (maart-mei 2020) toonden ze een 
verhoging van hulpzoekers met psychische kwetsbaar-
heid, angsten, gezinscrisissen, en dat dan vooral in de 
avond- en nachturen. 
Mensen en gezinnen hadden (hebben) immers minder 
ankerpunten, zowel in de eigen context als in de hulp-
verlening. De aanhoudende crisis zorgt voor extra en 
nieuwe mentale belasting en een chronisch binnenslui-
pen van onzekerheid die drijfzandsituaties veroorzaakt. 
De organisaties noteerden een verhoging met 10% van 
meldingen van kindermishandeling: 78% in maart-
mei 2020 versus 68% in dezelfde periode in 2019. 
Ook de cijfers van partnermishandeling stegen en de 
jongadolescenten die zich in deze crisis tot Tejo of 
online hulpverlening richtten, getuigden van relationele 
spanningsvelden en existentiële eenzaamheid.

Sprookjes als metafoor voor ge-       welddadige gezinsdynamieken

Intrafamiliaal geweld kent vele gezichten

IFG is elk dwingend, intimiderend gedrag dat 
uitgeoefend wordt tegenover een gezins- of 
familielid of (ex-)intieme partner. Het gaat vaak 
gepaard met geweld of dreiging met geweld en 
heeft een langdurige invloed op de gezinsleden 
en de getuigen van het geweld. Invloed van 
fysieke, seksuele en psychologische aard, maar 
ook emotionele en economische aard. Dat laatste 
geldt zeker bij de gezinsleden die op een of andere 
manier (vaak fi nancieel) afhankelijk zijn van de 
geweldpleger (economisch geweld). Alle lagen van 
de samenleving worden er door getroffen. 

Soms heeft gezinsgeweld ook doodslag tot gevolg; 
recent vroegen slachtoffers ervan nog om meer 
aandacht in het dagelijkse nieuws. Residentiële 
hulpverlening wordt al geruime tijd afgebouwd 
waardoor de ambulante hulpverlening, ook psycho-
therapie, meer aangesproken wordt. 

Belle & het Beest 
Sprookjes draaien om archetypes en hebben meer dan eens een donkere ondertoon, maar geven tegelijkertijd ook 
inzicht in de wederzijdse beïnvloeding tussen constructieve en destructieve drijfveren. Docente Marleen Van Laere kiest 
om die reden al jaren om de problematiek en de dynamiek van IFG te illustreren aan de hand van scènes en personages 
uit ‘Belle & het Beest’. Ze leggen de achterliggende mechanieken bloot en tonen hoe de verschillende fi guren kun-
nen beslissen om in de vicieuze cirkel kunnen blijven of eruit te stappen. Archetypes en houdingen die herkenbaar en 
onmiddellijk inzetbaar zijn als therapeut. Toegepast op de eenvoudige geweldcirkel ontdekken we de gelaagdheid en de 
complexe dynamieken in de partnerrelatie die kunnen leiden tot geweld.

Belle, het Beest en jij als hulpverlener 
Tijdens dag 1 van de tweedaagse ontrafelen we op een interactieve manier het romantische sprookje en brengen zo de 
achterliggende mechanieken van IFG in kaart. Welke interacties spelen er tussen de hoofdrolspelers, hun gezin, maar ook 
de bredere omgeving: het dorp, de wolven, en, jawel, de échte slechterik. 
Dag 2 geeft de kans om casussen te behandelen en te kijken welke methodieken en tools we kunnen inzetten. We staan 
ook stil bij overdracht: wat doet IFG namelijk met jou als therapeut? 

Praktische info:  
Deze tweedaagse vindt plaats op 11 en 25 januari 
2021 van 10u tot 17u. 
Prijs: € 205 / € 170 (voor I.V.-studenten en VVTIV–
leden)
Meer info op blz. 14

Ervaring met gezinszorg 
en slachtoffer- en daderhulp
Intrafamiliaal geweld of IFG is een domein waarin 
Marleen Van Laere door de jaren heen heel wat 
expertise heeft opgebouwd. Naast haar werk als 
gedreven docente bij de EA (4-jarige therapeuten-
opleiding, koppeltherapie, supervisie, enz.), is ze 
actief geweest binnen residentiële slachtofferopvang 
van individuen en gezinnen (in een Opvanghuis voor 
vrouwen en het Centrum voor integrale gezinszorg), 
heeft ze ook ambulant gezinnen rond IFG contextueel 
begeleid (CAW) en is ze nu actief in de daderhulp-
verlening (CAW). Marleen is ook medeoprichtster 
van Coherent (groepspraktijk voor psychotherapie, 
vorming, coaching, enz aan hulpverleners) en vaste 
supervisor bij Tejo Antwerpen.

Nieuwe tweedaagse training rond Intrafamiliaal Geweld 

Familie zou de plek moeten zijn waar je je veilig voelt. Dit is echter niet altijd zo. Ook in België niet. 
Onderzoek toont zelfs aan dat binnen de categorie ‘slagen en verwondingen’ intrafamiliaal geweld (IFG) 
veld wint ten opzichte van extrafamiliaal geweld. In bijzondere tijden zoals we die kennen sinds de 
uitbraak van de Coronacrisis ervaren therapeuten en hulpverleners dit meer dan ooit in hun praktijk.  

Intrafamiliaal geweld spreekt geen klare taal  

Vaak bevinden slachtoffer en pleger of dader van IFG zich in psychisch isolement. Beide zitten letterlijk, maar ook 
fi guurlijk, tussen vier muren en blijken intrapsychisch vaak nog eens met dezelfde problematiek te maken te hebben. 
Kortom: de dader heeft zelf ook een sterke slachtofferbeleving en handelt van daaruit. 

Als de therapeut of hulpverlener in de polarisering dader versus slachtoffer blijft, is zijn hulpverlening minder effi ciënt. 
Intrafamiliaal geweld komt immers voort uit de dynamiek tussen twee of meer personen. Het maakt de situatie com-
plexer maar reikt ook het te volgen pad naar beterschap aan.  
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Nike, je werkt als Teamcoördinator mobiele 
teams bij WINGG, het netwerk voor geestelijke 
gezondheid West-Vlaanderen. Wat doe je daar 
precies? 
Ik heb een coördinerende functie voor de mobiele 
teams die actief zijn binnen het netwerk WINGG. Con-
creet ondersteun ik verschillende psychologen, psycho-
logisch assistenten, orthopedagogen en psychiatrisch 
verpleegkundigen in hun werk met kinderen en jonge-
ren die zich in een psychische crisissituatie bevinden, of 
die een complexe psychiatrische problematiek kennen 
die je enkel nog thuis kan behandelen. Het is een zeer 
intense job, mijn medewerkers moeten in soms heel 
moeilijke, precaire situaties werken. Ik zorg ervoor dat 
ze zich ondersteund voelen. Ik coach en zorg voor een 
goede teamwerking, goede afspraken met andere dien-
sten. Maar ik denk ook mee in die complexe casussen, 
ik zorg ervoor dat de medewerker zelf goed kan blijven 
mentaliseren. Uiteraard is het onderwerp suïcide erg 
aanwezig binnen die doelgroep. Daarnaast werk ik nog 
als zelfstandig therapeut. Ik ontvang eigenlijk enkel nog 
suïcidale cliënten en werk heel nauw samen met de 
context. 

Actief bevragen naar suïcidaliteit 

Wat heeft je ertoe gebracht deze opleiding te 
ontwikkelen? 

Voor deze job was ik provinciaal coördinator suïcide-
preventie van de CGG’s in West-Vlaanderen. Ik was 
verbaasd dat er eigenlijk best veel kennis over het 
onderwerp bestaat en er al veel materiaal rond ontwik-
keld is, maar dat je er in therapeutenopleidingen toch 
maar weinig input over krijgt. Wanneer psychologen 
of therapeuten bijvoorbeeld in een CGG starten, dan 
krijgen ze deze opleiding als basis mee. Zelfstandige 
therapeuten gaan ook vaak goed met de problematiek 
aan de slag, maar missen toch nog wat kader. Net bij 
deze cliënten heb je graag houvast. Uiteindelijk voel je 
je bij hen vaak ook verantwoordelijk.  

Daarnaast vind ik het eigenlijk heel fijn om met suïcidale 
cliënten te werken. Anderen denken vaak dat het een 
moeilijke job is. Achter suïcidaliteit schuilt er echter heel 
vaak een vraag naar verandering. Er is vooral een vraag 
naar erkenning van het lijden, naar een echt luisteren, 
naar een zich terug verbonden weten. Mooie thema’s 
toch om mee aan de slag te gaan?

Nike Baeten over de Korte Training Suïcidepreventie  

Kan je als hulpverlener voelsprieten aankwe-
ken om een neiging tot suïcide bij een cliënt 
te detecteren? 

Ja. Suïcidaliteit komt best vaker voor dan je zou 
denken. Dit actief bevragen is heel zinvol. Het gevoel 
dat jij als therapeut dit moeilijke thema aanpakt, uit de 
taboesfeer haalt en het in een ander kader plaatst (het 
is nl. een uiting van het lijden) zorgt er in elk geval voor 
dat het zich alleen voelen, zich onbegrepen voelen al 
doorbroken wordt. Het zich verbonden weten met ie-
mand anders die er begrip voor kan opbrengen, maakt 
dat de suïcidale wens bij de cliënt op zich al een stuk 
vermindert. Natuurlijk heb je wat houvasten nodig wan-
neer je dit vraagt en ook de manier waarop je dit vraagt 
oefen je best. Dit doen we alvast in de tweedaagse.

Wat mag een deelnemer van de tweedaagse 
verwachten? 

Praktische info:  

 Deze tweedaagse training vindt plaats op 25 januari 
 en 8 februari 2021 van 10u tot 17u. 

 Prijs: € 205 / € 170 (voor I.V.-studenten en 
 VVTIV–leden)

 Meer info op blz. 14

We starten met een aantal belangrijke feiten met betrek-
king tot suïcidaliteit. Het is goed om wat wetenschappelijk 
onderzocht is, zeker mee te hebben. 
Daarna staan we stil bij onze eigen visie. Hoe je er als the-
rapeut zelf over denkt, hoe je staat tegenover existentiële 
thema’s als de dood bijvoorbeeld, bepaalt ook wel hoe je 
handelt in de therapieruimte. Het is goed om alvast daar 
zicht op te hebben.

Daarna gaan we actiever aan de slag. We staan stil bij 
signalen waar je op kan inpikken om suïcidaliteit te bespre-
ken. We oefenen ook in het stellen van de vraag: ‘Denk jij 
soms aan suïcide?’
We oefenen in het bespreken en in kaart brengen van de 
suïcidale gedachte en trachten een inschatting te maken 
van de ernst van de suïcidaliteit aan de hand van eigen 
casussen. Afhankelijk van de ernst van de suïcidaliteit ga je 
ook anders te werk.

Soms heb je trouwens te maken met chronische suïcidali-
teit. Dit vraagt een ander inzicht en een andere aanpak.
Tot slot staan we nog stil bij zelfzorg. Het werken met 
suïcidale cliënten kan veel van je vragen bij momenten. Het 
is belangrijk om op voorhand goed na te denken hoe je 
goed voor jezelf kan zorgen.
Uiteraard is er ruimte voor andere thema’s. Die worden in 
het begin van de eerste dag bevraagd en worden dan vaak 
op de tweede dag behandeld. Daarnaast kan je eigen ca-
suïstiek inbrengen. Ik probeer deze opleiding alvast zoveel 
mogelijk op maat van de deelnemer vorm te geven.

Tot wie richt deze Korte Training zich? 

Ze is ontwikkeld voor therapeuten, of therapeuten in 
opleiding.

Er is zeker een impact van de lockdown op ons mentaal 
welbevinden. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat we 
ons minder goed in ons vel voelen en lijkt het er op dat 
meer mensen met suïcidale gedachten kampen. Om nu al 
conclusies op het vlak van suïcide te trekken is het echter 
te vroeg. Daarvoor hebben we de Belgische cijfers nodig 
en die zijn nog niet beschikbaar. Wel weten we dankzij 
het Vlaamse Expertisecentrum Suïcidepreventie dat er in 
‘normale tijden’ in België drie mensen per dag overlijden 
door zelfdoding en dat zijn best hoge cijfers. 

Dat de lockdown ons welzijn beïnvloedt, is natuurlijk 
logisch. Omdat we minder mogen afspreken, zijn we 
geneigd om problemen voor onszelf te houden terwijl 
menselijk contact net preventief werkt tegen suïcidale 

gedachten. Spreken met anderen, zelfs als het niet over 
moeilijkheden gaat, helpt. Ook spreken over mentale 
moeilijkheden, angsten, depressieve of suïcidegedach-
ten is een buffer tegen de verdere ontwikkeling van 
suïcidale gedachten. Ervaren dat je zo’n gevoelens 
kan delen, zorgt ervoor dat je terug de broodnodige 
mentale ruimte krijgt om beter over je problemen na te 
denken. 

De verschillende maatregelen maken bovendien dat 
we meer verlies ervaren: we zien vrienden en collega’s 
minder, we werken anders, veel activiteiten vallen stil, 
we kunnen niet meer bij onze familieleden zijn, zelfs als 
ze het moeilijk hebben. Ook worden we meer gecon-
fronteerd met ziekte of dood. Ik denk wel dat therapeu-

ten deze impact zeer hard voelen in de therapieruimte. 
Er is meer sprake van hopeloosheid, eenzaamheid, 
angsten, het gevoel niet meer van tel te zijn, enz. Dat 
zijn gedachten die ons kunnen vastzetten, die ervoor 
zorgen dat we in een tunnelvisie kunnen geraken.

Daarnaast is het onder hulpverleners een vaak gehoor-
de uitspraak dat met het vallen van de bladeren ook 
meer mentale problemen opduiken, een winterdip zeg 
maar. De zelfmoordcijfers zijn echter niet zo eenduidig. 

De verklaring van suïcidaal gedrag is uiterst complex. 
Het is namelijk een mix van persoonlijkheidskenmerken, 
erfelijke factoren, relevante vroegere levenservaringen 
en de huidige stress. Er is nooit één enkele oorzaak aan 
te duiden. Daarom ben ik zelf uiterst voorzichtig met te 
stellen dat de winterdagen een invloed hebben.

Klopt het dat Coronatijden en winterdagen tot meer zelfmoorden leiden? 
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Ik herinner het mij 
alsof het gisteren was, die broeiend hete nacht ergens in augustus in een hotel in Athene. Ik was een jaar 
of 10 en kon de slaap niet vatten. Geërgerd door de tergende traagheid waarmee de kleine wijzer van die 
oude wandklok zich vooruit bewoog probeerde ik van alles uit om mij in de armen van Morpheus te laten 
glijden, maar zonder veel resultaat. Was het de hitte die mij parten speelde, of kwam het eerder door die 
twee honden die gedurende die hele lange nacht in een verkwikkende dialoog met elkaar verwikkeld wa-
ren? Misschien had het ook wel wat te maken met het licht van de straatlantaarn die door de latjes van de 
zonnewering naar binnen scheen. Het hield mij bezig. Hoe meer ik mijn best deed om in slaap te geraken, 
hoe wakkerder ik werd, leek het wel. Ik had natuurlijk ook al drie dagen op hete kolen gezeten voor die 
uitstap naar ons favoriete plekje aan zee met de grote speeltuin. Ik kon het maar niet laten om het genot 
van dit opwindende vooruitzicht te blijven opzoeken. Hoe dan ook, het werd een lange, rusteloze nacht. 
Het was zeker niet de eerste keer dat de nachtraaf in mezelf besloot om een feestje te bouwen, en zeker 
ook niet de laatste keer.

Iedereen kent het genot van opgewekt en uitgeslapen wakker worden na een zalige, met prettige dromen 
gevulde slaap. Omgekeerd weet je waarschijnlijk ook wel hoe het is om de dag door te worstelen na een 
nacht vol gewoel, wakker liggen en piekersessies. Dit komt bij iedereen voor, en als het beperkt blijft tot 
één of enkele nachten is er ook geen probleem. Maar als mindere nachten vaker voorkomen, als dit een 
patroon wordt, kan dit een behoorlijke impact hebben op onze levenskwaliteit en draagkracht. Soms is het 
ook een signaal van een dieper liggend probleem, zoals een depressie of een angststoornis.

De aanpak van slaapproblemen bij cliënten is niet eenvoudig. Er zijn veel factoren die van invloed kunnen 
zijn op de slaapkwaliteit, en soms hebben cliënten ook al een hele weg afgelegd, zonder veel resultaat. 
Enkele jaren geleden had een cliënt (we noemen hem voor het gemak even Erik) zich aangemeld omwille 
van familiale moeilijkheden. Hij had ook slaapproblemen en was hiervoor in behandeling bij de huisdokter. 
Die had hem in eerste instantie een slaapmiddel voorgeschreven, maar dit had niet echt veel effect. De 
volgende stap was een onderzoek in de slaapkliniek. Na enkele slapeloze nachten aan de monitor in het 
ziekenhuisbed en wat gesprekken met de arts en een psychologe van de dienst, kreeg hij te horen dat ze 
niets voor hem konden doen, omdat hij ‘gewoon een veel te actieve geest had ’s nachts’. Ik weet natuurlijk 

Morpheus op de sofa – werken rond slaapstoornissen 
Brief van een slapeloze 

niet hoe dat onderzoek en de dialoog met de arts juist is verlopen. Hebben ze suggesties gedaan voor 
een bepaalde behandelstrategie, of een verdere opvolging van het probleem? Ik zal het nooit weten, maar 
duidelijk was dat Erik het gevoel had dat ze hem hadden opgegeven. Deze ervaringen hem hebben achter-
gelaten met een sterk gevoel van hopeloosheid en met momenten zelfs wanhoop. Kort hierna brak hij ook de 
therapie bij mij af. Sindsdien heb ik niets meer van hem gehoord.
Het verhaal van Erik is geen uitzondering. Tot op vandaag wordt er nog vaak naar medicatie gegrepen als 
eerste behandeling, soms ook op vraag van de cliënt zelf. Ook het verhaal van het weinig opleverende slaap-
onderzoek is jammer genoeg geen uitzondering. 

Dit wil uiteraard niet zeggen dat deze behandelmethodes geen nut hebben, integendeel. Medicatie kan soms 
zeer nuttig zijn in acute situaties waar het belangrijk is om zeer snel in te grijpen en het slaapritme te normali-
seren. Dit kan dikwijls erger voorkomen. Ook de slaapkliniek heeft zijn verdiensten en er zijn heel wat mensen 
die al baat hebben gehad bij een grondig slaaponderzoek en de van daaruit voorgestelde behandeling. 

Ik geloof echter dat de cliënt met een meer integrale behandeling van bij de start meer kans heeft om tot een 
succesvol resultaat te komen. Maar hoe vinden we door het bos de bomen en bepalen we de juiste aanpak 
voor slaapproblemen? Wat verstaan we juist onder slaapkwaliteit? Wat is een gezonde slaap en hoe kunnen 
we deze bevorderen?

Mijn eigen slaapperikelen en die van cliënten hebben mij aangespoord om deze problematiek grondig te on-
derzoeken. Deze ontdekkingsreis heeft tot enkele ideeën geleid rond de aanpak van slaapstoornissen. Ideeën 
die ik graag met jullie deel in een Korte Training op de EA. 

We onderzoeken in deze training hoe we vanuit een integratieve visie naar slaap kunnen kijken en problemen 
die zich voordoen adequaat kunnen aanpakken. We proberen ook om een aantal mythes uit de wereld te hel-
pen die bestaan rond slaap en slaapproblemen, en nemen o.a. ook een klein duikje in de droomwereld om te 
zien hoe we bv. met intense dromen en nachtmerries aan de slag kunnen gaan.
Kortom, het belooft een boeiende, en slaapbevorderende training te worden. 

Tot in januari!

5 jaar geleden organiseerden we deze Korte Training voor het eerst. De problematiek van deze twee-
daagse opleiding blijkt even oud (de godennaam in de titel is geleend uit de Griekse mythologie) als 
actueel (getuige de VRT-reeks ‘De slapelozen’ van Annick Ruyts) te zijn. 
We diepten voor de gelegenheid een brief op van docent Marco Alibertis. Lees even mee.   

Praktische info:  

 Deze tweedaagse training vindt plaats op 
 18 januari en 1 februari 2021 van 10u tot 17u. 

 Prijs: € 205 / € 170 (voor I.V.-studenten 
 en VVTIV–leden)

 Meer info op blz. 14
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(NIEUW!) SUÏCIDEPREVENTIE 

Suïcidaliteit vormt een uitdaging voor therapeuten. Hoe je 
zelf naar deze thematiek kijkt, bepaalt vaak hoe je handelt. 
Het bespreekbaar maken om daarna een gepaste aanpak 
op te zetten blijkt effectief te zijn. 
Tijdens deze tweedaagse vertrekken we vanuit bestaande 
kaders om gezamenlijk de mogelijke behandelingsinter-
venties naast elkaar te zetten. Hierbij is ruimte voor inbreng 
van eigen casuïstiek, uitwisseling van ervaring en natuurlijk 
zelfzorg.

Begeleider: Nike Baeten
Data: 25 januari en 8 februari 2021 – 10u tot 17u
Prijs: € 205 / € 170 (voor I.V.-studenten en VVTIV-leden)

MENTALISEREN

Mentaliseren is  het vermogen om gedrag van jezelf en van 
de ander te begrijpen in relatie met gedachten, gevoelens 
en verlangens. 
In therapie of hulpverlening doen we een poging om sa-
men met de cliënt vastgelopen processen terug in bewe-
ging te brengen. Daarbij merken we op dat dit bij som-
mige cliënten vlot gaat, en bij andere heel wat minder.   
Uit onderzoek blijkt dat het vermogen van cliënten om te 
mentaliseren een sleutelrol speelt bij veranderingsproces-
sen, en evenzeer een gemeenschappelijke factor blijkt te 
zijn van de effectiviteit van verschillende therapievormen. 
Je krijgt naast een stukje theorie rond mentaliseren, ook  
handvaten en methodieken mee om de mentalisatievaardig-
heden van cliënten in te schatten en te bevorderen.

Begeleider: Inge Wouters
Data: 26 januari en 2 februari 2021 – 10u tot 17u
Prijs: € 205 / € 170 (voor I.V.-studenten en VVTIV-leden)

CREATIEVE WERKVORMEN 
IN DE INDIVIDUELE THERAPIE 

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 individueel 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: 2 en 16 maart 2021 – 10u tot 17u
Prijs: € 205 / € 170 (voor I.V.-studenten en VVTIV–leden)

BRAINSPOTTING - FASE 2

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

Begeleiders: Marie-José Boon & Bénédicte Leys
Data: 22 en 23 februari en 1 maart 2021 - 9u tot 17u
Prijs: € 650

(lees verder op volgende pagina) 

KORTE TRAININGEN VOOR  JAAR 2021
INTRAFAMILIAAL GEWELD 

Intrafamiliaal geweld heeft vele gezichten; er zijn vele ge-
kende en minder gekende vormen van geweld.  Telkens 
zien we echter diezelfde psychologische dynamieken tus-
sen de partners (of zelfs tussen ouders en kinderen) die 
de basis kunnen vormen van het geweld en het jarenlang 
kunnen bestendigen.  Wanneer we de dynamieken herken-
nen, bemerken we ze overal.  In de top 50, in zogenaamde 
romantische films, in reclame en zelfs in Disneyfilms...  Ei-
genlijk zijn ze best populair en staan ze in ons Script.  Aan 
de hand van Belle en het Beest gaan we het romantisch 
sprookje ontrafelen en ontdekken we de interacties die de 
geweldrelatie vorm geven of zorgen voor een weg uit de 
vicieuze cirkel. Emotieregulering, het vormen van empa-
thie en het opnemen van eigen aandeel en verantwoor-
delijkheid, de driehoek dader/ redder/ slachtoffer, ... zijn 
neventhema’s die zeker ook van belang zijn om individuele 
cliënten, koppels, ouders met kinderen te begeleiden. 

Begeleider: Marleen Van Laere
Data: 11 en 25 januari 2021 – 10u tot 17u
Prijs: € 205 / € 170 (voor I.V.-studenten en VVTIV–leden)

MORPHEUS OP DE SOFA 
- SLAAPSTOORNISSEN

De aanpak van slaapproblemen bij cliënten is niet altijd 
eenvoudig. Er zijn immers veel factoren die de slaapkwali-
teit kunnen beïnvloeden, en soms hebben cliënten al een 
lange weg afgelegd zonder veel resultaat. In deze training 
bekijken we hoe we vanuit een integratieve visie naar slaap 
kunnen kijken en problemen adequaat kunnen aanpakken. 
We streven naar een integrale aanpak, waarbij verschillen-
de methodieken aangewend kunnen worden naargelang 
de factoren die bijdragen aan het slaapprobleem.

Begeleider: Marco Alibertis 
Data: 18 januari en 1 februari 2021 - 10u tot 17u 
Prijs: € 205 / €170 (voor I.V.-studenten en VVTIV–le-
den)

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: 21 en 28 januari 2021 – 10u tot 17u
Prijs: € 205 / € 170 (voor I.V.-studenten en VVTIV-leden)

Opleiding in Coronatijden

Onze Korte Trainingen gaan allemaal ‘live’ door in de 
gebouwen van de Educatieve Academie. 

De lesvorm kan echter ifv de coronarichtlijnen aangepast 
worden. Sommige trainingen gaan dan online, vinden in 
kleinere groepen of een groter leslokaal plaats. Uitzon-
derlijk kan een training naar een latere datum verplaatst 
worden. 

Deelnemers worden hiervan tijdig op de hoogte 
gebracht.  

Ga naar
www.educatieve-academie.be 

Vind hier meer info over deze trainingen, hoe je in te schrij-
ven en hoe van de KMO-portefeuille, opleidingscheques, 
Vlaams Opleidingsverlof  of Betaald Educatief Verlof te 
genieten. 

(lees ons artikel op blz. 8 en 9) 

(lees ons interview met Nike op blz. 10 en 11) 

(lees de brief van Marco op blz. 12 en 13) 
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KORTE TRAININGEN (VERVOLG)

TRAUMA EN KINDEREN

Een driedaagse voor therapeuten die met kinderen en jon-
geren werken en zich willen verdiepen in trauma.
De deelnemers maken kennis met een holistisch beeld 
op (psycho)trauma en de werking van trauma op lichaam, 
emotie en cognitie. Ze leren trauma en de effecten herken-
nen. Er worden ervaringsgericht diverse (speelse) metho-
dieken aangeboden om binnen het beschadigde gevoel 
van welzijn opnieuw veiligheid en verbinding te installeren 
of op zijn minst mogelijk te maken.
We putten voor de oefeningen vooral uit de somatic ex-
perience, creatieve therapie en mindfulness. Er is ook 
aandacht voor het begrip secundaire traumatisering en de 
eigen trauma coping van de therapeuten.

Begeleider: Katrien Cassiers 
Data: 11, 18 & 19 maart 2021 – 10u tot 17u
Prijs: € 308 / € 255 (voor I.V.-studenten en VVTIV-leden)

THERAPEUTISCH WERKEN MET 
HOOGSENSITIEVE KINDEREN

In deze tweedaagse leer je wat hoogsensitiviteit is en wat 
net niet en hoe je het kan leren herkennen. Rond hoogsen-
sitiviteit doen immers heel wat mythes en onwaarheden de 
ronde. Je ontdekt wat de meest voorkomende valkuilen zijn 
van de jonge HSP’ers, hoe je deze het best aan het licht 
brengt en hoe je hierover in interactie gaat met  kind en ou-
ders. We gaan ook praktisch aan de slag. Na het volgen van 
deze tweedaagse ga je naar huis met nieuwe (creatieve) 
technieken en methodieken waarmee je van start kan gaan 
in je praktijk of in je werkveld.

Begeleider: Enya Hooyberghs  
Data: 22 & 29 maart 2021 – 10u tot 17u 
Prijs: € 205/ € 170 (voor I.V.-studenten en VVTIV-leden)

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 construc-
tievere manieren om hiermee aan te slag te gaan.

Begeleider: Anne Vandenbroucke
Data: 8 en 29 mei 2021 – 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: 11 en 25 mei 2021 – 10u tot 17u
Prijs: € 205 / € 170 (voor I.V.-studenten en VVTIV–leden)

(NIEUW!)

NUTRITIONAL PSYCHOLOGY

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

Begeleider: Sabrina Marx
Data: 31 mei & 7 juni 2021 – 10u tot 17u
Prijs: € 205 / € 170 (voor I.V.-studenten en VVTIV-leden)

VERBINDEND WERKEN 
IN CONFLICTSITUATIES MET KOPPELS

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: 1 en 8 juni 2021 – 10u tot 17u
Prijs: € 205 / € 170 (voor I.V.-studenten en VVTIV-leden)

WORKSHOPS
FAMILIEOPSTELLINGEN 

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 buiten-
gesloten, 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 op 2 data gegeven. 

Begeleider: Kris Jonckheere
Datum: op 19 maart 2021 & op 10 juni 2021 – 10 tot 17u   
Prijs: € 110 eigen opstelling – € 60 representant

(NIEUW!)
COMPASSION FOCUSED THERAPY

Compassie is een beladen term die soms tegenover empathie 
geplaatst wordt als voorbeeld hoe het niet moet. Met deze 
training nodigen we hulpverleners uit om compassie of ‘me-
dedogen’ vanuit een ander perspectief te leren kennen, als 
een ‘zijnskwaliteit’ die we kunnen cultiveren om beter tot zelf-
acceptatie te komen, en tot acceptatie van omstandigheden 
die we niet kunnen controleren. Compassietraining en CFT 
krijgen de laatste jaren veel aandacht in de wereld van de op 
mindfulness gebaseerde therapiestromingen, en niet zonder 
reden: uit recent onderzoek blijkt dat zelfcompassie het ge-
voel van emotioneel welzijn significant doet toenemen, terwijl 
stress, angst en depressie afnemen.

Begeleider: Marco Alibertis
Data: 14 en 21 juni 2021 – 10u tot 17u
Prijs: € 205 / € 170 (voor I.V.-studenten en VVTIV-leden)
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Het is op zich niet zo vreemd dat de westerse psy-
chologie en psychotherapie steeds meer de oosterse 
mindfulness en compassie omarmen. Ze kennen 
immers heel wat gelijkenissen. Zo hebben beide het 
verminderen van psychisch lijden tot doel en wensen 
ze symptomen te identificeren (geen innerlijke vrede 
ervaren rond menselijke ervaringen), oorzaken te be-
palen (een verstoorde kijk op de werkelijkheid) en een 
prognose te doen (het einde van het lijden). Tot slot zul-
len beide ook een behandeling voorstellen: oefeningen 
die tot inzichten, acceptatie en gedragsveranderingen 
leiden. In zekere zin kan je Siddharta Gautama of Boed-
dha als grondlegger van het boeddhisme de allereerste 
psychotherapeut noemen. 

Mindfulness

Ons westerse lijden vindt vaak zijn oorsprong in een 
ontevredenheid met wat er is. Ons denken is erop ge-
richt naar ‘meer, beter, verder en hoger’ te streven. We 
leren vooral te ‘doen’ om ergens te geraken. We kijken 
achterom, vooruit, maar nooit echt naar het nu. Mindful-
ness leert ons te ‘zijn’, ons te focussen op de directe 
zintuiglijke ervaring van het hier en nu. Het leert ons 
gedachten voorbij te laten gaan, emoties als innerlijke 
ervaringen te beleven en te aanvaarden, maar deze niet 
onze realiteit te laten vormen. Gedachten en gevoelens 
kleuren de realiteitsbeleving en zijn niet noodzakelijker-
wijs een betrouwbare reflectie van de realiteit. 

Onze cliënten handelen vaak vanuit een aangeleerde 
emotionele vlucht- of vechtrespons. Mindfulness leert 

Milde aanvaarding als oosterse benader-      ing van westers lijden 

hen afstand te nemen van wat aan de oorsprong ligt 
van hun realiteit (verleden) of wat er de latere implica-
ties van zijn (toekomst) om zo de realiteit objectief te 
identificeren. Mindfulness draait om acceptatie, zonder 
interpretatie of oordeel, en leert onbevangen naar de 
realiteit te kijken.   

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat op 
mindfulness gebaseerde therapieën bij chronische pijn 
en angst tot verminderde emotionele reactiviteit leiden. 
Bij kankerpatiënten leidde het tot een verbetering van 
fysieke symptomen en psychologische moeilijkheden.   

Compassie 

Even sterk geworteld in de boeddhistische psychologie, 
maar toch iets minder gekend is Compassion Focused 
Therapy of CFT. Geen compassie als synoniem van 
medelijden zoals Vlaamse dialecten wel eens sugge-
reren, maar compassie in de zin van mild en niet (ver)
oordelend naar zichzelf en anderen kijken.  Compassie 
leidt tot duurzame tevredenheid en voldoening, dit in te-
genstelling tot het kortetermijnsplezier van ‘meer, beter, 
verder en hoger’ als levenshouding in onze maatschap-
pij zoals eerder aangehaald. 

Een milde blik op zichzelf is noodzakelijk en vaak zelfs 
doorslaggevend in het helingsproces van een cliënt. 
Als therapeut of hulpverlener kan je je cliënt compas-
sie leren ontwikkelen zodat hij schaamte en zelfkritiek 
loslaat en vervangt door zelfliefde en zelfzorg. De enige 
manier om hierin te slagen is om deze houding zelf 

Kennismaking met de Jaaropleiding Therapeutisch werken met                 Mindfulness en Compassie  

te demonstreren op een warme, ondersteunende en 
liefdevolle manier. En de cliënt inzichten bij te brengen 
over de fysiologische kracht van zijn eigen gedachten, 
herinneringen en beelden – pestgedrag, kritiek en on-
derdrukking versus begrip, mildheid en vriendelijkheid. 

Jaaropleiding 

In deze Jaaropleiding gaan we ten eerste aan de slag 
met onszelf als therapeut en hulpverlener: hoe kunnen 
we beter aanwezig zijn bij onszelf en bij onze cliënt 
tijdens gesprekken, hoe kunnen we met mildheid naar 
onszelf en de cliënt kijken en op welke wijze kunnen 
we onze ‘hartkwaliteiten’ inzetten om de therapeutische 
relatie te verbeteren? Je wordt als deelnemer dus uit-
genodigd om zelf regelmatig te mediteren en op andere 
manieren mindfulness in je leven te integreren.  
  
Ten tweede maken we kennis met verschillende op 
mindfulness en compassie gebaseerde therapievormen 
en hun gemeenschappelijke basis en leren deze verta-
len naar een brede en integratieve praktijk. Niet alleen 
om deze in te zetten in de behandeling van diverse psy-
chische problemen zoals depressie of angststoornissen, 
maar ook preventief bij bijvoorbeeld burn-out. 

Adempauze van 10 minuten

Marco laat je al even proeven van mindfulness met een online 
oefening. Scan de QR-code hiernaast, sluit je ogen en ga op in 
de oefening. 

Hoe ga je tewerk? 
Neem je smartphone, open de camera-app, richt je camera op 
de QR-code hiernaast. Een melding nodigt je uit om de video in 
YouTube te openen. Het mediteren kan starten! 

Geen QR-fan? Open dan deze link in je internetbrowser: 

https://youtu.be/jNcKiuyAJBs

Tot slot leren we vooral hoe mindfulness en compassie 
op een verstandige en veilige manier toe te passen, hoe 
valkuilen te vermijden en ook wanneer je deze technieken 
best niet inzet.  

Over de docent 

Docent van deze Jaaropleiding is Marco Alibertis. Marco 
is al jaren gepassioneerd beoefenaar van Mindfulness en 
is sinds 2012 Mindfulness-trainer. Verder is hij algemeen 
directeur van de EA en ook docent binnen de 4-jarige 
therapeutenopleiding en de Jaartraining Integratieve Kop-
peltherapie. Hij studeerde orthopedagogie en gezinsweten-
schappen en genoot verder o.m. de opleidingen I.V., EFT 
en diverse trainingen in de familiecontext. 

De titel van dit artikel echoot op een uitspraak van Jon Kabat-Zinn, grondlegger van de Mindfulness-
Based Stress Reduction of MBSR: ‘You can’t stop the waves, but you can learn to surf.’ MBSR is 
samen met MBCT en ACT een van de vele westerse therapeutische stromingen die gebaseerd zijn op 
het boeddhistische gedachtegoed van mindfulness. Daar waar deze behandelingsvormen in de jaren 
’70 nog exotisch waren of als zweverig werden weggelachen, zijn ze vandaag in de westerse hulp-
verlening en psychotherapie erkend en geïntegreerd. Recente bevindingen uit de neurobiologie rond 
de heilzame effecten van mindfulness en compassie op het fysieke en mentale welzijn van cliënten, 
maken van beide blijvers in de zorg. Om die reden plannen we in het najaar van 2021 een nieuwe 
Jaaropleiding rond dit thema.  
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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 procesgerichte jaartraining zoeken we 
naar manieren om het zelfhelend vermogen van kinderen 
terug aan te wakkeren zodat het gezonde innerlijke kind 
meer draagkracht kan bieden aan het gekwetste stuk.

Opgelet: vanaf 2021 zal deze opleiding 2 ipv 1 jaar du-
ren. Meer hierover in de Interactief van maart 2021.   

Begeleider: Katrien Cassiers - 34 maandagen

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 verbinden 
deze vier werkvormen met de basisprincipes van de Inter-
actionele Vormgeving, die als kader voor deze opleiding 
fungeren. Deze opleiding is eveneens toegankelijk voor 
mensen uit de zorg- en onderwijssector.

Begeleiders: Suzanne Kempeneers, Kris Jonckheere, 
Katrien Cassiers e.a. - 18 dinsdagen 

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 

INTEGRATIEVE ROUW- 
EN VERLIESBEGELEIDING

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

Begeleider: Ann Bilsen - 10 dinsdagen 

JAAROPLEIDINGEN 
Begin januari 2021 staan deze jaaropleidingen met data 
en tarieven op onze website. Je kan je vanaf dan inschrijven en 
tot 30 april genieten van een vroegboekkorting van 10%! 

SCHOOLJAAR 2021-2022

I.V.-COACHING

Coaching zit in de lift. De I.V.-visie met integratieve metho-
dieken 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, groeps-
leider, beleidsmedewerker... 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 coa-
chingmethoden ontbreekt.

Begeleider: Marleen Van Laere - 6 maandagen 

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 

(IMPROVISATIE-)THEATER 
& THERAPIE 

Via drama en theater kunnen zowel innerlijke als tus-
senmenselijke 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 aspec-
ten 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 groe-
pen als individueel werk. 
 
Begeleider: Suzanne Kempeneers - 6 dinsdagen

TRAUMAVERWERKING

Jaarlijks worden duizenden mensen geraakt door ingrijpen-
de 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 therapeu-
tisch relatie, maar hoe bouw je een vertrouwensrelatie op 
met iemand die zo diep geschonden is in vertrouwen? Als 
begeleider leren we meer inzicht te krijgen in het proces dat 
zich afspeelt in de cliënt, in onszelf en in de interactie tussen 
ons beiden. We leren overdracht en tegenoverdracht begrij-
pen, kijken naar macht en onmacht, en dissociatie als over-
levingsmechanisme. Vanuit een theoretische achtergrond 
gaan we praktijkgericht vanuit eigen ervaring aan de slag. 

Begeleider: Anne Vandenbroucke - 10 dinsdagen 

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

THERAPEUTISCH WERKEN 
MET MINDFULNESS EN COMPASSIE

Mindfulness valt als methodiek niet meer weg te denken in 
het brede welzijnslandschap. Deze opleiding legt de focus 
op hoe je op een verantwoorde manier met mindfulness 
aan de slag kan gaan in de individuele praktijk. We vertrek-
ken vanuit de basis die alle recente behandelingsvormen 
(zoals MBCT, ACT) met elkaar gemeen hebben, en je leert 
hoe je mindfulness op een verantwoorde en integratieve 
manier kan toepassen bij cliënten en psychische klachten. 
We besteden ook veel aandacht aan het werken rond ac-
ceptatie en zelfcompassie. Het zelf ervaren, oefenen en 
trainen van mindfulness is onontbeerlijk voor een goede en 
doorleefde implementatie in je werk met cliënten. Dit vormt, 
naast het leren en trainen van praktische vaardigheden een 
belangrijk deel van de opleiding. 

Begeleider: Marco Alibertis - 8 maandagen

NUTRITIONAL PSYCHOLOGY 

Chronische stress en een ongezond voedingspatroon kun-
nen het biochemisch evenwicht in ons lichaam ernstig ver-
storen. 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 trai-
ning 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, chro-
nische vermoeidheid, slapeloosheid... Hiernaast bekijken we 
welke andere factoren er bijdragen aan geestelijke gezond-
heid en hoe we het herstel van een uitgeput lichaam kunnen 
bevorderen 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 

JAAROPLEIDINGEN (VERVOLG) 

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 21 maart 2021 staan het secretariaat, 
onze algemeen directeur Marco Alibertis en een 
aantal I.V.-stafdocenten van 13 uur tot 17 uur voor 
je klaar om alle vragen te beantwoorden. 
Ook kan je workshops over onze opleidingen 
volgen. 

Houd onze website en Facebookpagina in de gaten 
voor meer info rond de infodag.

Infodag  

Zondag 21 maart 2021
13u - 17u  
Patriottenstraat 53
2600 Berchem 

(lees ons artikel op blz. 20 en 21) 
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Met mijn cliënten teken ik als dat past. Of ik geef 
ze een teken- of schilderoefening mee naar huis. 
Het gebeurt ook wel dat als ze een schilderij zien 
staan in mijn praktijk - het atelier is de trap op - ze 
daardoor tot dingen komen bijv. een vraag, inzicht, 
herinnering waar we mee aan de slag gaan.

Met behulp van kunst laat ik cliënten kijken naar 
hun leven. Jung speelt er een rol bij en bij een 
schilderij van Paul Klee heb ik een schrijfoefening 
gemaakt.

De natuur is belangrijk: kijken naar patronen, beelden, reflecties in het landschap. 
Vanaf dat ik begon met schilderen heb ik in mijn lessen bij diverse docenten allerlei onderwerpen gehad: 
model, stilleven, portret, enz. Het landschap keerde echter altijd terug en de laatste 10 jaar schilder ik 
alleen nog het landschap. 

Het is vooral metaforisch, dat zal de bezoeker zelf ervaren. 
Soms maak ik collages en verwerk papier, aarde, blad in de schilderijen. 

 Ik schilder sinds begin jaren ‘90, dus nu een kleine 30 jaar al. 
 De expositie beslaat vooral de laatste 5 jaar, misschien komen ook enkele oudere werken te hangen.

   Dat ik therapeute ben, beïnvloedt me. Het is moeilijk in woorden uit te drukken. 
   Als ik schilder ben ik daar alleen mee bezig en komt het schilderen van binnen uit. 

EXPO 

De kleurrijke schilderijen van I.V.-therapeute en gastdocente Jeannette van Hoek hangen begin januari 2021 in de gebouwen 
van de Educatieve Academie. We hopen dat we tegen dan allemaal terug naar buiten mogen om ze te bewonderen. Je kan de 
kleurenpracht van haar werk al even op de cover van deze Interactief bewonderen. Of in onderstaande tekst raden, waarin Jean-
nette de natuur van en in haar werk evoceert. Lees even mee.  

  Het is geen denkproces, zo van “nu ga ik een landschap met een boom schilderen”. 
  Door te kijken, te ervaren wat luchten, water, kleuren met me doen, komt er iets op het doek. 
  De natuur is dus mijn inspiratie, maar ik werk niet realistisch, het is een impressie. 
  De meeste werken zijn kleurig.

Een vakantie in Bretagne bijv. maakt dat ik weken aan zee ben, daar kijk en voel en daarmee thuis aan het 
werk ga. Op reis heb ik altijd een schetsboekje bij me en ook kleine doekjes en verf en mijn fototoestel. De 
foto’s ga ik niet naschilderen. 

    Wat er gebeurt op het doek is een combinatie van beelden, het is zelden 
    naar de werkelijkheid. Als ik me minder goed voel of ergens over pieker,   
    brengt schilderen me vaak tot rust, niet altijd hoor. 

Jeannette van Hoek stelt tentoon
De natuur als vertrekpunt

De expo praktisch: 

De expo ‘De natuur als vertrekpunt’ omvat meerdere 
schilderijen van verschillende formaten van klein tot 
groter, steeds acryl op doek. 

Doorlopend van 9 januari tot 20 april 2021 in de gebou-
wen van de Educatieve Academie te bezichtigen. 

Volg je les op de EA? Dan kan je de werken tijdens de 
pauzes bewonderen. 
Geen student? Dan maak je best een afspraak - contac-
teer hiervoor even het EA-secretariaat. 

Op  zondag 11 april 2021 organiseert Jeannette een 
kijkdag waarop iedereen welkom is.   



28  EDUCATIEVE ACADEMIE - INTERACTIEF 87 EDUCATIEVE ACADEMIE - INTERACTIEF 87  29

Freya, Griet, hoe ben je met Interactionele 
Vormgeving (I.V.) en met de Educatieve Aca-
demie (EA) in contact gekomen?

Ik werkte in 1999 voor de Sleutel en was op zoek 
naar een korte opleiding die mij wat meer achtergrond 
zou geven bij wat ik aan het doen was. In een folder, 
de toenmalige Interactief denk ik, zag ik een korte 
creatieve opleiding staan aan de Educatieve Academie 
en schreef me in. Ik had me blijkbaar voor de vierjarige 
opleiding ingeschreven. 

Waarom heb je destijds voor I.V. gekozen?

De verwelkomingsfolder en het intakegesprek overtuig-
den me toen om toch die vierjarige opleiding te doen, 
ook al keurde mijn toenmalige directeur dit niet goed: 
ik kon mijn inschrijvingsgeld enzovoort door de Sleutel 
terugbetaald krijgen indien ik voor psychologie koos. 
Ik begreep eerlijk gezegd niet wat ik allemaal las over 
de inhoud, maar het klonk alsof ik naar een nieuw land 
zou gaan, vol onbekende geuren en kleuren. Dat is ook 
gebleken.
Welk aspect binnen de (integratieve) psycho-
therapie maakt passie in je los?  

Het holistisch perspectief, het besef dat we deel zijn van 
systemen en grotere gehelen die elkaar beïnvloeden en 
dat we zelf een geheel van delen zijn, alles hangt met 
alles samen...dat leek me geweldig boeiend en iets wat 
je kan blijven bestuderen en in bijleren.

Wat heeft je gemotiveerd om docent te 
worden?

Ik vind mezelf niet echt een docent. Ik heb wel een 
aantal passies die ik graag doorgeef. De taal van de 
popjes en hoe ze contextuele ingewikkelde kluwen 
zo duidelijk en helder kunnen maken – delen in een 

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 gastdocente Freya Van den 
Bossche.   

geheel, daar heb je het weer. En Voice Dialogue: wij 
hebben delen die elkaar onderling beïnvloeden en soms 
bekampen en hoe daar een evenwicht in te vinden. Dus 
mijn passie doorgeven is het antwoord, denk ik.

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

Toen ik de opleiding van de poppentaal zelf bij Marie 
Roos Vermeersch volgde, kreeg ik voor het eerst een 
tool in handen om met het contextuele gedachtengoed 
te werken. De kleurrijke popjes en de magie die ze 
teweegbrengen, het is pure liefde. Ik hou echt van mijn 
popjes en ik hou ervan cursisten te zien stralen als ze 
de magische werking bij hun cliënten hebben kunnen 
ervaren. Het is zo simpel: iets een plek geven. En het 
werkt zo goed. Voor Voice Dialogue geldt hetzelfde: 
vanaf dag 1 van de opleiding was het liefde en magie, 
ik kwam thuis. Ik had een werkmethode gevonden die 
me veel houvast gaf.

Hoe kijk jij naar het integratieve aspect van 
psychotherapie?

Ik kan me niet meer inbeelden dat er gewerkt wordt 
vanuit één psychotherapeutische benadering. De 
combinatie van verschillende zienswijzen verrijkt het 
werk. Ik hou ervan als de puzzelstukjes voor een cliënt 
op zijn plaats vallen omdat hij of zij én nieuwe inzichten 
heeft opgedaan, én fundamentele veranderingen in 
zijn lichaam kan waarnemen en merkt dat zijn relaties 
veranderen, die zijn wereldbeeld weer veranderen... 
een boeiend proces.

Integreer je verschillende therapeutische 
benaderingen?

Momenteel werk ik voornamelijk als supervisor voor 
studenten EA en Voice Dialogue en doe ik zelf geen 

Op gesprek met I.V.-therapeute en gastdocente Freya Van den Bossche

therapeutisch werk meer. Maar net daardoor is voor 
mij het belang van gebruik van vele therapeutische 
benaderingen zeer belangrijk. 

Werk jij vooral naar intrapsychische, interper-
soonlijke, transpersoonlijke integratie?

Alledrie. De mens bestaat uit al die niveaus, ik kan niet 
niet intra-, inter-, en trans- meer werken :-)

En hoe kijk jij naar het belang van creativiteit 
in therapie? Het werken met kunstzinnige 
middelen? Ook creativiteit in een ruimere 
betekenis?

Creativiteit is de mogelijkheid iets nieuws te creëren, 
met de (soms beperkte) middelen die je hebt. Dus of je 
nu een opstelling maakt met je cliënt met de kussens 
in je praktijk, of je gebruikt de verbeelding, of je laat je 
cliënt een verhaal bedenken... psychotherapie is per 
definitie creativiteit in je cliënt stimuleren. De therapie is 
geslaagd als de cliënt opnieuw creëert. In het werken 
met de poppen zie je de cliënten dat heel actief doen: 
de popjes schikken naar een nieuw geheel, deelaspec-
ten toevoegen, gevoelspopjes dichterbij of verder weg 
zetten...

Onderschrijf je de stelling ‘Creativiteit = 
integratie’? Of zou je hem willen aanpassen of 
aanvullen? Roept hij associaties op?

Awel, ik denk dat ik daar net op geantwoord heb; Als 
de cliënt zijn unieke manier vindt om met zijn proble-
men om te gaan, dus creëert, heeft hij iets nieuws 
geïntegreerd. 

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

In de cursus pop(p) en taal is het gedeelte theorie 
elke lesdag zeer kort. De nieuwe taal heeft een aantal 
basisregels, het is alsof je werkwoorden, zelfstandige 
naamwoorden en bijwoorden krijgt, en voor de rest is 
het een en al creativiteit: de cursisten kunnen er vrij 
mee aan de slag en doen dat ook. Samen met hun 
cliënten (in de les medestudenten) bouwen ze samen 
het beeld op, voegen met allerlei materiaal nuances toe, 
zodat het beeld diepere betekenis krijgt voor de cliënt. 
Als dat gebeurt...is er integratie.
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De Chaosfluisteraar
In Coronatijden lijken we allemaal in een virtuele bubbel te leven, allemaal verplicht op ons eigen eiland. Sommigen zoeken 
regelmatig bewust een eiland op, letterlijk dan. Bij Hilde Vleugels vielen beide eilanden samen. De zelf gekozen én de opge-
legde afzondering gaven geboorte aan een nieuw boek over creativiteit als middel om heling en verbinding te laten ontstaan.                        
Een gesprek!    

Hilde Vleugels schrijft een nieuw boek 

verbindende kracht van kunstzinnige activiteiten, aan-
vankelijk als vormingswerker en dramadocent, later als 
psychotherapeut en docent op de EA. Een breedschalig 
onderzoek van de WHO bevestigt mijn bevindingen. Ik 
geef er aandacht aan in mijn boek.

Hoe heb je dit thema in je boek verwerkt? 

Om te beginnen reik ik een definitie aan voor creativiteit 
die bruikbaar is voor kunst én voor   psychotherapie. 
Ik beschrijf de overeenkomsten tussen deze twee zo 
uiteenlopende disciplines, waarbij onder meer het thema 
tijd en ruimte aan bod komt. De lezer krijgt buiten een 
theoretisch / therapeutisch/ filosofisch kader veel voor-

Hilde, kan je toelichten waar de chaosfluiste-
raar precies voor staat en wie of wat je hem 
heeft - nu ja - ingefluisterd?

De Chaosfluisteraar zou je mijn muze kunnen noemen 
en deze muze heeft de titel ingefluisterd. De meeste 
inspiratie krijg ik ‘s morgens tussen slapen en wakker 
worden. De titel kwam na een droom waarover ik meer 
vertel in mijn boek. De Chaosfluisteraar is voor mij het 
archetype van scheppingskracht. Zij raakt in tijden van 
dood en destructie dat wat weerloos is aan met haar 
liefde. Zij verzamelt wat anderen rommel zouden noe-
men, wat door elkaar ligt, wat uit elkaar gevallen is. Met 
eindeloos geduld en creativiteit schept zij een nieuwe 
samenhang. Chaosfluisteraars (mensen in wie deze 
energie voelbaar is ) gebruiken hun nieuwe onschuld, 
hun verwondering, liefde, empathische verbeelding 
en volharding om een nieuw geheel te scheppen. Zij 
verenigen de kwaliteiten van een therapeut en een 
kunstenaar. 
O ja, nog een link: Zolang ik me kan herinneren ben ik 
chaotisch en slordig genoemd. In datgene waarop je 
werd veroordeeld, ligt je authenticiteit en kernkwaliteit 
verscholen.

De boekomslag haalt het belang van creati-
viteit als helende en verbindende kracht aan. 
Dat lijkt wel je levensmotto. Klopt dat?

Scheppen is in de eerste plaats heel erg fijn om te 
doen. En het is waar: Creativiteit en de expressie van de 
menselijke psyche is de rode draad in mijn leven. Zowel 
persoonlijk als professioneel heb ik de helende en ver-
bindende kracht van het kunstzinnige kunnen ervaren. 
Zowel bij de actieve uitoefening (acteren, schrijven, 
schilderen...) als bij de ontvangende kant ervan (dans-
voorstelling bijwonen, roman lezen, expo bezoeken...). 
Ook bij anderen was ik getuige van de helende en 
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beelden vanuit mijn ervaring, ervaringen van anderen, 
ook collectief/ maatschappelijk. En voorbeelden uit 
wetenschappelijk onderzoek die de helende en verbin-
dende kracht van creatieve expressie en kunst beleven 
bevestigen. Ik laat zowel hedendaagse kunstenaars als 
therapeuten/psychiaters/ filosofen/wetenschappers en 
zelfs een priester aan het woord. 
En natuurlijk is het ook een boek over Interactionele 
Vormgeving en twee belangrijke pijlers ervan: creativi-
teit en integratie. Een van de eerste hoofdstukken die ik 
schreef, gaat over Creativiteit = integratie. We besloten 
er ons jaarthema in Interactief van te maken. (nvdr: lees 
ons interview op blz 26 en 27). 
In het gedeelte ‘waar dood en geboorte elkaar raken’ 
zoek ik onder meer uit hoe uit de spanning of botsing 
van tegendelen iets nieuws kan ontstaan. 

Andere boeken bespraken creativiteit en 
kunst al vanuit een therapeutisch oogpunt 
zoals ‘Kunst als therapie’ van de Botton. Wat 
kenmerkt jouw benadering?

Ik haal het werk van de Botton en Armstrong aan in 
de Chaosfluisteraar. Mijn opzet is anders. De auteurs 
van ‘Kunst als therapie’ hebben het vooral over de 
therapeutische waarde van kijken naar beeldende 
kunst. Ik beperk me niet tot beeldende kunst en niet 
alleen tot de waarde voor het publiek, maar belicht ook 
de therapeutische waarde van het maken van kunst 
(muziek, poëzie, tekenen, theater...). 
Een gelijkenis is dat mijn boek op de eerste plaats een 
bespiegeling wil zijn over het raakvlak tussen kunst 
en psychotherapie en over de therapeutische waarde 
van kunst. Maar de Chaosfluisteraar is geschreven 
vanuit het standpunt van iemand die met de twee 
domeinen praktische ervaring heeft. De Botton is 
filosoof en Armstrong is kunsthistoricus. Ik ben docent 
en integratief psychotherapeut, dramadocent, schrijver, 
prille kunstenaar... Nog een verschil: ik belicht in mijn 
chaosgefluister vooral werken van hedendaagse nog 
levende kunstenaars.

Kunstenaars zijn vaak zieners en hoopgevers, 
wat in deze tijden zeer waardevol is voor onze 
samenleving. Heeft een hedendaagse kun-
stenaar je tijdens het schrijven van dit boek 
bjizonder aangesproken en geïnspireerd? 

Een zeer boeiende vraag! Dé kwaliteit van grote 
kunstenaars is inderdaad hun visionair vermogen. En 
dan denk ik meteen aan Vlaams kunstenaar Ronny 
Delrue, een van de hedendaagse kunstenaars die aan 
bod komt in mijn boek. Delrue gaf al vroeg aan dat er 
een pandemie gaande is die ten opzichte van Corona 
extreem weinig aandacht krijgt. Het is een wereldwijde 
epidemie die onze hersens opvreet! 
Reeds in 2006 kwam psychiater Eric Thys naar buiten 
met de dreigende opkomst van deze nieuwe ziekte. 
Deze epidemische infectie wordt niet door een virus of 
andere biologische bron veroorzaakt en kreeg van de 
psychiater de werknaam “syndroom van Delrue”, naar 
Ronny Delrue, de beeldend kunstenaar die het be-
staan van de problematiek voor het eerst vermoedde 
en vormgaf. De Cerebriraptor, de hersenvreter, die in 
veel van de werken van Delrue opduikt, staat symbool 
voor de gevoelens en gedachten die de geest 
vervuilen, verstrooien of verdoven. Hij vertroebelt het 
heldere denken en verwijdert en vervreemdt ons van 
wat essentieel en zinvol is. Een vreselijke pandemie! 
Het hoopvolle is dat kunstenaars als Ronny Delrue en 
psychiaters als Eric Thys dit opmerken en zichtbaar 
maken, respectievelijk in beeld en taal. 

Hoe is De Chaosfluisteraar opgebouwd?

Er zijn heel wat afbeeldingen van kunstwerken, 
gedichten. liedjesteksten verweven doorheen het meer 
beschouwende/verhalende boek. Ook praktische tips 
voor psychotherapeuten, creatieve werkvormen en in-
formatie hoe de rivier van creativiteit en integratie weer 
kan stromen als er obstakels op haar pad  komen. 
Het is een integratief boek. Zo breng ik bijvoorbeeld 
het thema creativiteit zowel in verbinding met neuro-
wetenschap – wat gebeurt er in de hersenen bij het 
kijken naar een mooi schilderij, is er verband tussen 
psychische kwetsbaarheid en de creatieve geest ... – 
als met sacraliteit: in sommige kunst schijnt het heilige 
en vormloze doorheen de vorm.

Tot wie richt De Chaosfluisteraar zich?

Iedereen die geïnteresseerd is in de menselijke psyche 
en in creativiteit in de brede zin. In het bijzonder 
psychotherapeuten, kunstliefhebbers en creatieve 
geesten.

Vanaf wanneer is je boek beschikbaar?

Ai ai ai! Ik hoop januari. Normaal doe ik twee jaar over 
een boek. Dit keer wilde ik het in minder fiksen. Alleen 
is het manuscript dikker geworden dan ik dacht. Er bleef 
maar nieuwe inspiratie komen. Mijn gefluister is nu  voor 
90% klaar. En dan moet de eindredactie nog gebeuren. 
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PRIKBORD
Secretariaat gesloten tussen kerst en nieuwjaar

Van 25 december 2020 tot en met 1 januari 2021 zal het secretatiaat gesloten zijn. 

Vanaf maandag 4 januari gelden terug de normale openingsuren. Dat wil zeggen dat we 
op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 16u30 open en telefonisch 
bereikbaar zijn. 
Je kan ook al je vragen per mail stellen: info@educatieve-academie.be

Tot je dienst! ;-) 

NIEUWE EXPO

Vanaf januari kan je in de 
EA-gebouwen nieuwe 
kleurrijke schilderijen be-
wonderen van I.V.-the-
rapeute en gastdocente 
Jeannette van Hoek. 

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.

Shop je weleens online?

Vergeet dan niet om via de Trooperpagina van TOUW (www.
trooper.be/touw) te gaan! Op die manier gaat er een klein per-
centage per aankoop naar TOUW. 
Alle beetjes helpen!

INFODAG 2021

Wil je de sfeer op de EA komen op-
snuiven? Onze opleidingen ontdek-
ken of kennis maken met enkele 
docenten? 

Kruis dan zondag 21 maart in je 
agenda aan. Meer info lees je op 
p23 van deze Interactief. 



LEES MEER OVER ONZE JAAROPLEIDINGEN, 
KORTE TRAININGEN EN WORKSHOPS!

WWW.EDUCATIEVE-ACADEMIE.BE




