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EDITO

Mag ik je een bijzonder 2021 toewensen? Ik stel 

voor dat dit een jaar wordt waarin we alle goeie 

dingen uit 2020 meenemen. Zoals: tal van nieuwe 

inzichten, een stevig aangeboorde creativiteit, 

mogelijk ook een herschikking van prioriteiten 

dankzij de tijd die er was voor bezinning ...

Niet dat ik mijn ogen wil sluiten voor alles wat 

onaangenaam was of fout liep. We zullen dit jaar 

de gevolgen van 2020 voelen, en niet in het minst 

in onze praktijk. Laat ons dan tegelijk ook maar de 

borst nat maken en omarmen wat komt.  

In dit nieuwe jaar 2021 is alvast één van mijn 

wensen uitgekomen. Eerlijkheidshalve moet ik er 

bij zeggen dat die bewuste wens dateert van het 

jaar 2016. Sinds ik aan deze job begon, zeur ik 

namelijk bij het V.V.T.I.V.-bestuur voor een stevige 

restyling van Metafoor. De aanhouder wint, denk je 

nu misschien. Maar in dit geval had die vooral een 

beetje geluk ...

Dat geluk verscheen in de gestalte van Kim 

Wouters, die naast kersverse I.V.-therapeut ook 

nog van alles anders bleek te zijn. Waaronder het 

allerbelangrijkste: graficus. Bovendien wilde Kim 

graag aan boord van dit fluks varend schip en kon 

ze goed meedobberen, en af en toe wat wind in de 

zeilen blazen ook. Van harte welkom, Kim!

Dank ook aan alle anderen die hun steentje 

bijdroegen. Carolien Peeters zorgde ervoor dat de 

deelcirkel ‘Wie zorgt voor de zorger?’ van start 

ging. Tegelijk blies zij nieuw leven in de rubriek 

‘Verhaal uit de therapieruimte’ met haar relaas van 

een achtergelaten knuffelbeer. Blij ben ik ook met 

de twee sterke interviews door Eveline Tijs en 

Anne Van Sluijs. En wie ik vooral niet mag 

vergeten te bewieroken, zijn Ann Ceulemans, die 

hartstochtelijk alle artikels naleest en Diane Van 

Zegbroeck, die telkens de PDF onder haar 

waakzame ogen neemt.

Anders gezegd: het wordt altijd maar leuker bij Metafoor!

We gaan absoluut niet terug naar het oude normaal.

We rijzen frisser, krachtiger en meer verbonden uit de as van 2020.

Nu de rest van de wereld nog ...

De nieuwe normale

Metafoor.
T A N J A  D I E R C K X
H O O F D R E D A C T E U R
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Tine Swyngedouw
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Voor Tine Swyngedouw is focussen geen techniek of methode. Het is hoe ze leeft. En hoe ze 

werkt als therapeut, zoekend naar openingen naar de experiëntiële laag bij de cliënt. De felt 

sense of gevoelde zin is haar altijd beschikbare innerlijke toetssteen.

“Er is altijd meer in het impliciete”
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Wie focussen iets ongrijpbaars of moeilijk te benoemen vindt, geef ik 

groot gelijk. Het bevindt zich immers op een diepere laag waar de 

splitsing van denken, doen en voelen nog niet plaatsvond. We 

kunnen het met ons rationele weten niet zomaar in een hokje 

duwen. Kunnen we het dan wel op de I.V.-driehoek plaatsen? Op een 

lijn of een gebied? En hoe integreren we focussen dan in onze 

praktijk? Deze en andere vragen wil ik nieuwsgierig voorleggen aan 

Tine Swyngedouw, focusingtrainer. Woorden zoeken voor het niet 

tastbare blijft dansen op een dunne koord, maar als er een iemand 

het kan, dan is het wel Tine.

Het is al vijf uur op vrijdagnamiddag wanneer we elkaars ruimte 

binnenzoomen. De geplande zestig minuten worden er honderd en 

hadden er nog veel meer kunnen worden. Ligt het aan Tine 

Swyngedouw of aan het onderwerp? Aan beide, vermoed ik.

Binnen onze I.V.-opleiding hebben we leren focussen. Deze 
techniek wordt door veel I.V.-therapeuten gebruikt. Hoe kunnen 
we volgens jou focussen het best integreren in onze praktijk?
“Eugene Gendlin, de grondlegger van focussen, benoemt het als ‘een 

methode van de methodes’.  Het heeft allemaal met verdieping te 

maken. Je kan elke werkvorm die je gebruikt, verdiepen en 

experiëntieel maken en daardoor tot een dieper niveau brengen. Dit 

doe je door tijdens de sessies, in het gesprek, stil te staan bij de felt 

sense of gevoelde betekenislaag in het lichaam van je cliënt. Je 

nodigt je cliënt uit om bovenop wat je al doet, de zogenaamde 

‘inner-act’ te doen. Dat is het innerlijk luisteren en het contact maken 

met de felt sense, rond dat waar je aan het werken bent. Zo kan je 

het experiëntieel lichaam betrekken bij jouw manier van werken en 

kan de hulpvraag, het thema, zich verder ontvouwen.

Op die manier ben je niet alleen bezig met de werkrelatie tussen 

jezelf en de cliënt, maar ook met het bevorderen van de relatie van 

de cliënt met zijn experiëntiele laag, zijn ervaringsstroom, zijn 

gevoelde zin. Je wilt immers dat de cliënt zo’n relatie aangaat met 

zijn of haar gevoelde zin zodat deze zich ook kan symboliseren. Door 

het over en weer gaan tussen de felt sense en de symbolen die 

daaruit naar boven komen, ontstaat verandering. Het is een 

blijvende aandacht voor het experiëntiële lichaam van de cliënt 

zodat het betrokken is bij wat er aan het gebeuren is in de sessie. Het 

is een continue uitnodiging om die laag mee te nemen.”

De voortdurende interactie in verschillende richtingen bevordert 
de integratie.
“Inderdaad, je kan focussen toevoegen aan wat je al doet, maar je 

kan ook vertrekken vanuit focussen en andere methodes eraan 

toevoegen. Het werkt integratief in twee richtingen waardoor je je 

eigen stijl kan ontwikkelen.”

Is focussen geschikt voor alle cliënten?
“Ik gebruik focusing bij al mijn cliënten. Dit wil niet zeggen dat het 

altijd even gemakkelijk verloopt. Bij sommigen volstaat het om een 

vraag te droppen zoals ‘Hoe voelt het in je lichaam?’, en hij of zij is in 

verbinding met de lichamelijke gewaarwordingen. Bij de meesten 

loopt het niet vanzelf en zal je via kleine ministapjes het contact met 

de gevoelde zin moeten faciliteren, door de innerlijke aandacht te 

activeren en te verdiepen. Meestal is het millimeterwerk.”

Bij jou staat focussen op de voorgrond, maar gebruik je zelf nog 
andere technieken of methodes?
“Voor mij is focussen geen techniek. Het is hoe ik leef, hoe ik werk. Ik 

start niet met focussen op een bepaald punt in het gesprek. Ik ben 

continue focussend aan het luisteren naar mijn cliënten en zoekend 

naar openingen naar de experiëntiële laag bij de cliënt. Vanaf het 

eerste moment ben ik zo aanwezig, zodat mijn cliënten ook 

onmiddellijk kunnen ervaren of dit al dan niet aansluit bij hen. Ik ben 

cliëntgericht-experiëntieel gesprekstherapeut dus ik haal er wel 

andere dingen bij zoals werken met dromen, creatief materiaal, 

schrijfopdrachten enzovoort. Het doel is mijn cliënt te leren om 

aanwezig te blijven bij de betekenislaag in zijn of haar lichaam.”

“Dankzij mijn felt sense heb ik 
toegang tot mijn innerlijke stem die 
zegt hoe het voor mij werkelijk is en 

die bestaansrecht geeft aan hoe ik 
mijn leven ervaar. Het geeft me 

grond onder mijn voeten.”

05



De felt sense is het absoluut kernwoord bij focussen, maar wat 
betekent het voor jou?
“De felt sense of gevoelde zin is voor mij mijn altijd beschikbare 

innerlijke toetssteen. Wat er ook in mijn leven gebeurt, ik kan het aan 

mijn lichaam voorleggen en er zal zich een gevoelde zin daarrond 

vormen en als ik daarbij blijf, zal het vooruit gedragen worden. 

Dankzij mijn innerlijke relatie met mijn felt sense heb ik toegang tot 

mijn innerlijke stem die zegt hoe het voor mij werkelijk is in al zijn 

complexiteit en die bestaansrecht geeft aan hoe ik mijn leven ervaar. 

Het verbindt me ook met mijn innerlijk kompas zodat ik in voeling 

blijf met de richting die mijn leven uit wil. Het biedt me een altijd 

beschikbare innerlijke basis om op terug te vallen en vormt zo een 

betrouwbaar en veilig vangnet in mijn leven. Het geeft me grond 

onder mijn voeten, ook als het leven moeilijk loopt.”

Hoe is focussen in jouw leven gekomen?
“Ik ben heel dankbaar dat Mia Leijssen, psychotherapeut en doctor 

in de psychologie, en Frans Depestele, psychiater-psychotherapeut, 

focusing en felt sensing in mijn leven hebben gebracht. Het is nu 

onlosmakelijk verbonden met wie ik ben als therapeut en als mens.”

Je was tien jaar voorzitster van Focussen Vlaanderen. Wat is de 
bedoeling van dit platform?
“Focussen Vlaanderen is een werkgroep van de VVCEPC (Vlaamse 

Vereniging voor Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en 

Counseling vzw, nvdr) en werd opgericht in 2009 als een platform, 

een thuis, een ontmoetingsplek voor alles wat met focussen te 

maken heeft en voor alle focusingtrainers en Focusing Oriented 

Therapists van Vlaanderen. In de ons omringende landen werd 

focussen al jaren aan iedereen aangeboden. In Vlaanderen was het 

alleen beschikbaar voor psychotherapeuten, via een beperkt aanbod 

aan opleidingen. Focussen is nochtans bedoeld voor iedereen, zodat 

mensen voor zichzelf en voor elkaar kunnen zorgen. Naast het 

verspreiden onder het brede publiek, zorgt Focussen Vlaanderen ook 

voor een kalender met alle workshops die door erkende trainers 

aangeboden worden in Vlaanderen, alle intervisiegroepen, 

uitwisselings- en inspiratiedagen.”

Het focustraject dat aangeboden wordt door erkende 
focusingtrainers in Vlaanderen telt vier niveaus van telkens twee 
dagen of vijf avonden, verspreid over minstens één jaar. Waaruit 
bestaan deze niveaus? Waar zit de verdieping?
“Focussen is een proces dat je leert in fasen. In het eerste niveau is 

een workshop waarbij je de verschillende elementen aangeboden 

krijgt. Je leert wat de focusing-attitude is, het luisterend aanwezig 

zijn met geduld en respect bij wat het ook is dat zich van binnen 

aandient. Je leert wat een felt sense is en hoe je die kunt 

gewaarworden en gezelschap houden. In niveau twee krijg je meer 

achtergrond, wordt elk element verder uitgediept. Het derde niveau 

brengt inzicht in de typische vorm van een focusingproces. Je leert 

wat je kan doen als het focusingproces strop geraakt, bij jezelf of bij 

iemand bij wie je luisteraar bent. Je leert hoe je het proces kan 

faciliteren door gepaste proces-suggesties te doen. Het vierde niveau 

gaat over moeilijke processen die het focusingproces verhinderen. 

Hoe je ervoor zorgt dat er een ‘ik’ is die bij de felt sense, bij de ‘iets in 

mij’, aanwezig kan zijn. Het is pas als je een innerlijke relatie hebt 

tussen je ‘ik’ en die ‘iets in mij’ dat er een focusingproces kan 

plaatsvinden.”

Welke zijn de verschillende elementen die worden aangeleerd in 
het eerste en tweede niveau?
“Er zijn vijf belangrijke elementen in het aanleren van focusing. Ten 

eerste, de focusinghouding of ‘Self-in-Presence’, dat is hoe je bij 

jezelf vanbinnen aanwezig bent met een open, niet-oordelende 

aandacht voor wat er zich ook aandient vanbinnen. Ten tweede, de 

felt sense of gevoelde zin, dat is hoe je lichaam deze situatie in je 

leven draagt, ervaart, beleeft. Ten derde, de verschillende stappen of 

“De werkbare afstand is
belangrijk. Soms zitten mensen te 
dicht op hun felt sense of vallen ze 
er zelfs mee samen. Anderen staan

er dan weer te ver vanaf om
ermee aan de slag te gaan.”
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fasen in de innerlijke conversatie van je ‘ik’ met het ‘iets in jou’. Ten 

vierde, de ‘empowered focusser’. De focusser neemt de leiding, die is 

immers degene die met de gevoelde zin in contact is. Die zal dus ook 

het beste weten hoe die beluisterd wil worden, wat die nodig heeft 

van de luisteraar en het is dus aan de focusser om dit te vragen of de 

luisteraar feedback te geven. Ten vijfde, de ‘relaxed companion’. De 

luisteraar heeft als voornaamste taak ten volle aanwezig te zijn bij de 

focusser. Dit betekent ‘presence’ bieden aan zichzelf en aan de 

focusser. Daarnaast zal die zo luisteren zoals de focusser het vraagt, 

er is dus een alertheid nodig voor de feedback van de focusser rond 

hoe die beluisterd wil worden.”

Bij niveau vier leer je omgaan met moeilijke processen. Waarover 
spreken we dan?
“Een van de voorwaarden om te kunnen focussen is de werkbare 

afstand. Hiermee bedoel ik de afstand van de cliënt tot zijn of haar 

felt sense. Soms zitten mensen te dicht op hun felt sense of vallen ze 

er zelfs mee samen. Anderen staan er dan weer te ver vanaf om 

ermee aan de slag te gaan. Daarnaast kan het focussen ook 

bemoeilijkt worden door innerlijke kritische processen. In het vierde 

niveau leer je o.a. hoe je op de juiste afstand kan geraken.”

Wat doe je met een cliënt die veraf staat van zijn felt sense.
“Je gaat je afstemmen op je cliënt en kijken naar kleine 

ingangspoortjes, naar alle kruimels van experiëntieel materiaal die 

de cliënt je geeft, zowel op het verbale als het non-verbale vlak. Het 

benoemen van kleine signalen die je opmerkt. Soms zie je iemand 

met zijn handen wringen terwijl hij vertelt alsof het allemaal niks is. 

Dan kan je je cliënt hierop wijzen en bijvoorbeeld vragen wat zijn 

handen zouden zeggen als ze iets konden vertellen. Op deze manier 

kan je bij je cliënt een nieuwsgierigheid openen naar zijn/haar 

interne wereld. Daarnaast helpt het ook om opmerkzaam te zijn bij 

wat er vanbinnen bij jezelf gebeurt en dit ook mee te geven. En zien 

wat er dan komt. 

Ook het gebruik van specifieke woordenschat is belangrijk: iets in 

mij, iets in mijn lijf …  En het kan ook meer dan één ‘iets’ zijn …

Naast het nog meer afstemmen op de cliënt zal ik hem of haar ook 

leren om te toetsen, omdat ook dat de ingangspoort naar het 

innerlijke lijf opent. Als ik naar iets reflecteer, bijvoorbeeld: ‘Is er iets 

in jou dat er misschien verdrietig door is?’, dan ga ik de cliënt 

expliciet uitnodigen om na te gaan of dit klopt voor hem of haar 

vanbinnen. Want het is niet omdat ik dat zeg, dat het daarom ook zo 

is. Het is een uitnodiging om een innerlijke relatie te beginnen 

maken met dat belevend lijf: ‘Voel zelf eens vanbinnen, herken je 

daar iets van, zou er iets verdrietig rond zijn, wat ligt er daarrond, 

wat voor iets is dat ...’ Je kan ook metacommuniceren, door 

bijvoorbeeld te vragen ‘Hoe is het om te leven als alles zo veraf blijft. 

Is dit comfortabel?’ en bevragen welke verhouding de cliënt heeft tot 

deze voorkeursstijl.”

Kan je na de vier niveaus met focussen aan de slag als therapeut?
“Na de vier niveaus kan je zelf focussen of luisterend aanwezig zijn 

bij iemand anders die ook reeds focusing kent. Voor personen die 

willen focussen met cliënten binnen therapie is er de tweejarige 

Tine Swyngedouw (1966) is klinisch psycholoog, cliëntgericht-ex-

periëntieel psychotherapeut en supervisor met een eigen praktijk. Ze 

doet individuele psychotherapie met jongvolwassenen en volwass-

enen en specialiseerde zich in werken rond depressie, verlies, rouw, 

trauma, stress, burn-out, cvs, fibromyalgie en kanker. Ze is focusing-

trainer en Focusing Oriented Therapist (Chicago, 1995) en certifying 

coordinator Focusing. Ze geeft workshops focusing en opleiding tot 

focusingtrainer en/of FOT. Ze heeft een bijzondere interesse voor 

Inner Relationship Focusing, Interactive Focusing, Existentieel 

Welzijn, Experiëntieel Creatief Werken en Thinking At the Edge/TAE. 

Ze is gehuwd en mama van twee jongvolwassen dochters. 



opleiding Focusing Oriented Therapist. Wil je eerder focusing 

aanleren aan anderen, en workshops focusing en toepassingen van 

focusing geven dan is een opleiding tot focusingtrainer meer 

geschikt.”

Er wordt aangeraden om na niveau 1 te werken met een 
focusingpartner, iemand met wie je op regelmatige basis een 
focusinggesprek hebt. Hoe verloopt dit? Is het belangrijk om een 
vaste partner te hebben?
“Het grote voordeel van een partnerschap is de continuïteit, 

waardoor je op regelmatige basis een focusinggesprek hebt voor 

jezelf. Dit is nodig indien je het echt wil integreren. Anders is het 

zomaar een methode die je af en toe uit de kast haalt. Dan mist het 

een groot deel van zijn kracht. Een vaste partner zorgt voor meer 

vertrouwen waardoor sommigen meer open kunnen spreken. 

Verschillende focusingpartners geeft dan weer het voordeel dat je zo 

meer ervaring opdoet met verschillende focusingstijlen en meer 

kennis krijgt over je eigen manier van werken, je eigen stijl.”

I.V.-therapeuten zien focussen als lichaamsgericht werken. Hoe 
kijk jij ernaar? Is het meer dan dat?
“Ik werk constant lichaamsgericht, maar met het lichaam bedoel ik 

iets anders dan het gewone tastbare, fysieke lichaam. Focussers 

werken met een betekenis-creërend en een betekenis-voelend 

lichaam, dat spreekt, dat dingen wil, dat een eigen streven heeft. Het 

is contact maken met het lichaam voor we het opsplitsen in organen, 

gevoelens, gedachten, acties. Het is niet alles opsplitsen in delen en 

dan kijken hoe de verschillende delen zich tot elkaar verhouden. We 

vertrekken steeds vanuit de interactie eerst.”

Als we dan kijken naar het ‘denken, voelen, doen’ en de 
verschillende gebieden van de I.V.- driehoek, hoe past focussen 
daar dan op? Persoonlijk zie ik dat alvast op het procesgebied?
“Focussen kan je niet leggen op een lijn of een vlak op dit model. Wij 

werken met de laag daaronder, waar het impliciete aanwezig is, waar 

alles interactie is, waar alles met alles verbonden is. In dat ‘alles met 

elkaar verbondene’ heb je een proces waar dingen maar naar boven 

WAT IS FOCUSSEN?

In de jaren 60 verrichtte Eugene Gendlin, hoogleraar filosofie en psychologie aan de universiteit van Chicago, onderzoek 

naar welke factoren het succes van psychotherapie bepalen. Hij stelde vast dat cliënten die een pauze nemen om hun 

aandacht te richten naar het lijfelijke aanvoelen van een probleem of situatie, hun proces als positiever ervaren. Dit bracht 

hem tot het ontwikkelen van een techniek die kan ingezet worden bij mensen die dat niet spontaan doen. Hij noemde dit 

‘focussen’. Het is een manier van innerlijk, niet-oordelend en mild luisteren naar wat zich in het lichaam aandient.

Oorspronkelijk beschreef Gendlin het focusingproces in zes stappen. Zijn leerlinge Ann Weiser Cornell vereenvoudigde de 

techniek tot vier stappen: naar binnen gaan, contact maken met iets, het contact verdiepen en afronden. Dat ‘iets’ 

benoemde Gendlin als de ‘felt sense’ of de ‘lichamelijk gevoelde zin’. Doorheen de jaren kende focusing een grote 

ontwikkeling. Professioneel wordt het vooral ingezet in psychotherapie, maar er zijn ook toepassingen in creatieve 

therapie, bewegings- en lichaamsgeoriënteerde stromingen en onderwijs. Focusing kan ook buiten de therapieruimte. 

Regelmatig tijd en ruimte maken om te focussen, alleen of met een focusingpartner, is een vorm van zelfzorg. 
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komen als ze vooruit gedragen worden door de juiste symbolen. Heel 

dat proces van impliceren en vooruit dragen is waar we heel de tijd 

mee bezig zijn. Voor mij zit het niet in het procesgebied van de 

I.V.-driehoek. Als je alle gebieden zou bekijken als een ijsberg, zit het 

onder alle vlakken, waar er geen opsplitsing is.” 

Het impliciete wordt vooruit gedragen. Kan je dit nog meer 
verduidelijken?
“Het impliciete is steeds aanwezig. Het is niet omdat je er niet 

naartoe gaat met je aandacht en het niet gewaar wordt, dat het er 

niet is. Door stil te staan en met je aandacht aanwezig te blijven bij 

dit impliciete ontstaat daar fris en nieuw je gevoelde zin, de felt 

sense, rond een bepaalde situatie. Door erbij te blijven en het zich te 

laten symboliseren, door symbolen uit te nodigen die hiermee 

kloppen, komt er een symbool waardoor het impliciete vooruit 

gedragen wordt. Je komt in contact met het méér, er is altijd meer in 

dit impliciete. Het krijgt vorm. De wijsheid van je innerlijke kompas 

wordt op die manier duidelijk. Je krijgt zicht op te nemen 

beslissingen en de daarbij horende acties. Pas dan komt het ‘doen’ 

erbij. Anderzijds kan je stilstaan bij wat je denkt of zintuiglijk voelt 

maar dan gaat het over dingen die je al weet, die zijn er al. Terwijl de 

gevoelde zin zit in iets dat vaag is, iets dat zich nog moet vormen en 

dat nieuw is. Door met open milde aandacht aanwezig te blijven bij 

dat nog vage iets, komt er altijd wel iets meer; het stopt niet en als je 

aanwezig blijft komt er ook altijd meer.”

“Soms zie je iemand met zijn 
handen wringen terwijl hij vertelt 
alsof het allemaal niks is. Dan kan 

je hem hierop wijzen en vragen wat 
zijn handen zouden zeggen als ze 

iets konden vertellen.”

Meer lezen?

- Focussen. Gevoel en je lijf, Eugene T. Gendlin (De Toorts, 1981)

- De kracht van focussen. Luisteren naar je lijf kan je leven 

veranderen, Ann Weiser Cornell (De Toorts, 1998)

- Focusing in clinical practice. The essence of change, Ann Weiser 

Cornell (W.W. Norton & Company, 2013)

- Een procestheorie van somatisch ziek-zijn. Geneeskunde en 

psychotherapie, Frans Depestele (uitgegeven in eigen beheer, 2020)

- Let Your Body Interpret Your Dreams, Eugene T. Gendlin (Chiron 

Publications, 1986)

- Focusing-Oriented Psychotherapy. A manual of the experiential 

method, Eugene T. Gendlin (The Guilford Press, 1996)

- Gids voor gesprekstherapie, Mia Leijssen (De Tijdstroom,1995)

Jullie organiseren ook open avonden. Kan iedereen deelnemen? 
“Indien je niveau 1 hebt behaald, of indien je een basis 

focusingworkshop hebt gehad, ben je welkom. Het is wel belangrijk 

om te weten dat je daar niet aanwezig bent als therapeut, maar als 

getuige van het focusingproces van iemand anders. Je bent 

luisteraar zonder veel te doen, meestal ga je als luisteraar enkel 

reflecteren.”

Om af te ronden nog een laatste vraag: wat is voor jou het doel 
van focussen? Wat brengt het jou?
“Focussen brengt verdieping van de relatie met jezelf zodat je 

authentiek jezelf kunt zijn in respect voor je eigenheid. En vanuit dat 

verbindende gevoel vanbinnen komt er ook meer verbinding met 

anderen en met de wereld. In onze maatschappij waar diversiteit 

soms moeilijk ligt, waar we vaak een opsplitsing krijgen, is focusing 

iets wat ruimte geeft aan eigenheid en tegelijk is het ook verbindend 

naar anderen toe, binnen het grotere geheel; het is vanuit je eigen 

verbinding met jezelf in contact zijn met anderen.”  

We ronden af. Het is donker ondertussen. De lichtjes van de 

kerstboom branden. Van een vage gewaarwording bij jezelf naar 

echte verbinding met de ander … Laat dat nu net zijn wat we in deze 

uitzonderlijke tijd nodig hebben.
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the art of living

the art of living
is to never give up on life

because that is dying

you should and may
and could and can
expect life
to always turn up
with a solution

one we as worriers
and fearers
can not come up with

leave it to life
to be creative
with life

tris gilis 
fb.me/unpacktheangel

10



BOEK

N I C O L E  V L I E G E N  &  Y A N N I C  V E R H A E S T

V r o e g e  o n t w i k k e l i n g  a l l e  k a n s e n  g e v e n .  I n f a n t  m e n t a l  h e a l t h :
g e e s t e l i j k e  g e z o n d h e i d s z o r g  v o o r  b a b y ’ s ,  j o n g e  k i n d e r e n  e n  o u d e r s ,

N i c o l e  V l i e g e n  e n  Y a n n i c  V e r h a e s t ,  P e l c k m a n s  P r o ,  3 0  €

Vroege ontwikkeling alle kansen geven

W I E  S C H R E E F  H E T ?
Nicole Vliegen is psycholoog, psychodynamisch 
kindertherapeut en hoogleraar klinische 
psychologie aan de KU Leuven waar ze vakken 
doceert rond klinische psychologie en 
psychotherapie met betrekking tot kinderen en 
gezinnen.
Yannic Verhaest is klinisch psycholoog en 
psychoanalytisch psychotherapeut en werkt in 
het UPC KU Leuven. Ze geeft er therapie bij 
persoonlijkheidsmoeilijkheden, emotionele 
problemen, zwangerschapsmoeilijkheden, 
vroeggeboorte en ouderschap, en aan kinderen 
van ouders met psychische problemen.

W A A R O V E R  G A A T  H E T ?
De auteurs nemen je mee doorheen diverse 
thema’s: de ontwikkelingsfasen van het jonge 
kind, emotionele en sociale ontwikkeling, 
ouderschap, veerkracht en kwetsbaarheid, zorg 
en hulp op maat, mentaliserend bevorderend 
werken met ouders en inzichten rond kleine en 
grote zorgen. Het boek neemt je mee doorheen 

de rijkdom van wat er gebeurt in de eerste 
levensjaren van het kind. De hoofdstukken 
worden vanuit een theoretisch kader belicht en 
aangevuld met praktijkverhalen, die het boek 
helder, herkenbaar en aangenaam om te lezen 
maken.
Doorheen het boek leggen de schrijvers de 
nadruk op de belangrijke rol die artsen, 
vroedkundigen en zorgverleners hebben in het 
ondersteunen en vroegtijdig opsporen van kleine 
en grote zorgen binnen het jonge gezin. Ook 
kinderverzorgers in kinderdagverblijven en 
leerkrachten die werken met jonge kinderen 
staan centraal bij het ondersteunen van het 
jonge kind en zijn ouders.
Het boek werd geïllustreerd met fragiele 
pastelkleurige tekeningen van nestjes, plantjes 
en wortels. Zij weerspiegelen het thema van de 
zorg voor het jonge kind in zijn eigen nest. Ook 
dit citaat blijft bij: ‘De kleine stekjes in de tuin 
hebben de grootste zorg nodig, want de 
kwetsbare kleintjes van vandaag zijn de bomen 
van de toekomst’.

V O O R  W I E  I S  H E T  B E S T E M D ?
Het boek is geschreven voor zorgverleners en 
therapeuten die werken met kinderen en jonge 
gezinnen. Zij vinden hierin handvatten om 
ouders te begeleiden bij de ontwikkeling van 
het jonge kind. Het biedt ook inzichten voor alle 
andere begeleiders die werken met peuters en 
jonge kleuters. Dit boek kan onder meer 
inzichten geven wanneer het moeilijk loopt in 
de klas of in het kinderdagverblijf.
Verder is het boek zinvol voor ieder die 
interesse heeft in de ontwikkeling die het jonge 
kind en jonge ouders doormaken. Elk individu 
die zich verbonden voelt met jonge gezinnen 
kan in dit boek handige tips en inzichten vinden 
om jonge ouders een handje toe te steken. Hoe 
meer volwassenen inzicht krijgen in het 
complexe proces dat het jonge gezin 
doormaakt, des te meer problemen en zorgen 
we later kunnen voorkomen.

A n j a  W o u t e r s●



Voor ik begon als zelfstandig therapeute, wist ik al met welke 

doelgroep ik wou werken: vrouwen van 18 tot 88 jaar. Ik wou vooral 

focussen op thema’s rond trauma, vrouwelijkheid en intimiteit, en 

daar in mijn sessies zoveel mogelijk ruimte voor maken. Inmiddels 

werk ik ook samen met een aantal gynaecologen, wat maakt dat ik 

me de focus op deze doelgroep kan veroorloven.  

Mijn eigen zoektocht en ervaringen in het beleven van mijn 

vrouwelijkheid en de cursussen en workshops die ik in de loop der 

jaren volgde, hebben mijn beeld van het thema vrouwelijkheid zeker 

verruimd. Mijn interesse en passie blijven intussen groeien waardoor 

deze materie bij mij voortdurend in beweging blijft. Maar dit is 

eigenlijk voor iedereen zo: onze vrouwelijkheid verandert en 

ontwikkelt zich immers naargelang onze leeftijd en levensfase, onze 

cyclus, de maatschappelijke veranderingen, onze ontmoetingen ...

VROUWEN ONTMOETEN, LEZEN EN LEREN
In mijn zoektocht naar mijn vrouwelijkheid en in de begeleidingen 

die ik deed, heb ik in de loop der jaren vele inspirerende vrouwen 

mogen ontmoeten. Zij gaven mij een diep gevoel van verbinding en 

ook de tools om te gaan kijken wat ons allemaal kan verbinden. Ook 

wat de literatuur betreft, evolueerde mijn zoektocht. Dertig jaar 

geleden was het niet zo vanzelfsprekend om vrouwelijke schrijfsters 

te vinden die spraken over vrouwelijkheid, intimiteit en seksualiteit. 

Gelukkig kwam hier het laatste decennium heel wat verandering in.

En dan was er mijn opleiding aan de Educatieve Academie, die me 

een kader bezorgde om aan de slag te gaan als psychotherapeut. De 

verschillende bijscholingen die ik volgde, kon ik telkens plaatsen in 

één van de kwadranten van Wilber. Volgens mij is dit de rijkdom van 

de integratieve therapie: je kunnen openstellen voor verschillende 

stromingen en vormen van kennis. Binnen mijn zoektocht is de 

ontmoeting met de energie van Griekse godinnen een mijlpaal 

geweest. Deze energie bevat zo’n grote rijkdom aan mogelijkheden 

dat ik ze wou delen met zoveel mogelijk vrouwen. Hoe meer ik met 

de godinnen ging werken en hierover vertelde in intervisie of 

supervisie of gewoon in mijn omgeving, hoe meer ik de 

aanmoediging kreeg om deze kennis te verspreiden naar een groter 

publiek. Zo begon het idee te rijpen om een boek te schrijven: een 

boek om andere vrouwen te inspireren in hun zoektocht naar 

D O O R

Nathalie Renard

Als therapeut kiest Nathalie Renard ervoor om 

uitsluitend met vrouwen te werken. Doorheen de 

jaren kreeg ze steeds meer aandacht voor de 

spiegels die de Griekse godinnen bieden en begon ze 

dat gegeven in te zetten als tool in therapie.

Ze schreef er een boek over.

Op zoek naar de
godinnen in de vrouw
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persoonlijke groei en om therapeuten een kader en oefeningen om 

mee aan de slag te gaan te bieden.

DE KRACHT VAN GODINNEN
Hoewel ik een stevig kader had, met veel gereedschap in de 

I.V.-koffer, kwam ik mezelf tegen omdat ik niet altijd rapport kon 

maken met de vrouw die tegenover me zat. Ik voelde soms 

medelijden, soms angst, soms ongeduld, soms woede ... Ik kon mijn 

vinger er niet altijd opleggen, tot ik de godinnen uit de Griekse 

mythologie leerde kennen en me begon te verdiepen in hun wereld. 

Wat een openbaring! Het hielp om mezelf, mijn krachten en mijn 

valkuilen veel beter te begrijpen en ze te (h)erkennen bij mijn 

cliënten. Alsof de puzzel in mekaar viel, kon ik alles wat ik tot dan toe 

had geleerd, in het kader van de godinnen plaatsen. 

De kracht van het werken met de godinnen zit in de rijkdom die zij 

bieden wanneer wij hen erkenning kunnen geven in ons leven. Iedere 

godin heeft haar krachten en valkuilen. Hoe meer we die energie 

toelaten, hoe vrijer we worden in de keuzes die we op verschillende 

vlakken in ons leven willen maken. In mijn boek beschrijf ik iedere 

godin afzonderlijk: Athena, Artemis, Hera, Hestia, Persephone, 

Demeter en Aphrodite, wat zij betekenen voor de vrouw op zich en 

wat zij kunnen betekenen in de relatie met de partner. 

In werkelijkheid zal de ene godin je meer aantrekken dan de andere, 

gewoon omdat je meer affiniteit voelt met de eigenschappen van 

een bepaalde godin of omdat je meer vooroordelen hebt bij de 

eigenschappen van een andere godin. Wanneer je contact maakt 

met hun energie kan je voelen dat zij werkelijk allemaal aanwezig 

zijn, sommige godinnen in je bewustzijn, anderen nog in je schaduw. 

In workshops en lezingen vind ik het heerlijk om vrouwen te laten 

ervaren wat de rijkdom van de godinnen in hun leven is. 

ELKE VROUW HAAR GODIN(NEN)
In de ontmoeting met mijn cliënt probeer ik, door naar haar verhaal 

te kijken en te luisteren, te achterhalen welke godin in haar spreekt, 

welke in haar aanwezig mag zijn en welke veroordeeld wordt om in 

de schaduw te blijven staan. Door zelf bewust om te gaan met de 

verschillende godinnen in mij, kan ik als therapeut bepalen welke 

godin het beste zal aansluiten in de sessie.

Als therapeut heeft werken met iedere godin zijn meerwaarde. In de 

beginfase had ik een voorkeur voor de onafhankelijke godinnen 

Artemis, Athena en Hestia, maar gaandeweg werd ik me bewust dat 

ik zo een waarde gaf aan woorden zoals afhankelijk en 

onafhankelijk. Maar bij de godinnen gaat het niet over waarde, het 

gaat over eigenschappen. Ik kon ervaren dat de afhankelijke 

godinnen Hera, Demeter en Persephone een wijsheid in zich hadden 

die ik op geen enkele andere manier zou kunnen ervaren dan door 

deze godinnen te omarmen. Als therapeut kon ik niet alleen zien wat 

de energie van de godinnen betekende op innerlijk vlak bij mijn 

cliënten, ik kon ook zien welke systemen aanwezig waren in hun 

relaties. Iedere godin kiest voor een partner vanuit een verlangen om 

iets te voeden of te compenseren. Zich bewust worden van dit 

gegeven geeft vrouwen meer inzichten in de systemen die zij 

hanteren in hun relatie. En ze worden zich meer bewust van welke 

godinnen zij kunnen uitnodigen om meer evenwicht te voelen in hun 

leven en in hun relaties.

DE SPIEGELS DIE GODINNEN BIEDEN
Ik ervaar dat werken met de godinnen mij als vrouw en als therapeut 

rijker maakt. Door ze op de volgende pagina’s kort te overlopen, bied 

ik jullie spiegels van de mogelijkheden die zij bieden. 

“De kracht van het werken met de 
godinnen zit in de rijkdom die zij 
bieden wanneer wij hen erkenning 
kunnen geven in ons leven. Iedere 

godin heeft haar krachten en 
valkuilen. Hoe meer we die energie 
toelaten, hoe vrijer we worden in de 

keuzes die we op verschillende 
vlakken in ons leven willen maken.”

13



ATHENA
godin van de wijsheid

Zij houdt van mentale uitdagingen en wijsheid die komt uit kennis en maakt keuzes op basis 

van strategieën. In de machtsdriehoek kan je Athena plaatsen bij almacht. Dankzij haar had 

ik het geduld om research te doen voor mijn boek. In tegenstelling tot de intuïtieve Artemis, 

komt de wijsheid bij Athena vanuit cognitieve kennis. In therapie kan je haar herkennen als 

de carrièrevrouw aan de top die goed haar weg vindt in de mannenwereld. Haar energie is 

doordringend, zij heeft een intense honger naar kennis. Zij zit volledig in haar hoofd en kan 

daar nogal in vastzitten. Het is dan ook belangrijk om de ingang van deze cliënt te respect-

eren en haar op verstandelijke wijze veiligheid te bieden. Wanneer Athena op de voorgrond 

zit, kun je als therapeut de andere godinnen ‘uitleggen’ in de taal van Athena. Niet vanuit de 

wereld van energie maar vanuit het narratieve. Door haar de kennis van de andere godinnen 

door te geven, kan zij hun meerwaarde zien en hen omarmen. 

ARTEMIS
godin van de maan

Zij houdt van de natuur, komt op tegen onrecht, heeft een bijzondere band met dieren en 

houdt van fysieke uitdagingen. In de machtsdriehoek zou je Artemis in de machtsstrijd 

kunnen plaatsen. Zij is diegene die zorgt dat ik voor mijn idealen ga, en dat ik mij goed voel 

in een groep vrouwen. Wanneer ik woede voel voor het onrecht dat de cliënt heeft onder-

gaan, weet ik dat Artemis op de eerste rij zit. Zij kan me ook rust brengen, wanneer zij roept 

om het groen in te gaan om mijn hoofd leeg te maken. Artemis is ook de godin van de maan. 

Door deze kennis door te geven, krijgen veel vrouwen terug het verlangen om in verbinding 

te komen met hun natuurlijke cyclus en hun lichaam en zo de taal ervan te leren. Leren 

luisteren naar eigen noden, grenzen voelen en stellen vanuit je eigen behoeftes. Erkenning 

geven aan Artemis is erkenning geven aan je vrouwelijke intuïtie. Een cliënt met Artemis op 

de voorgrond, zal veel baat hebben bij wandeltherapie en lichaamswerk. 
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PERSEPHONE
godin van de onderwereld

Zij die verwonderd kan zijn, die geen schroom voelt om hulp te vragen, die beslissingen 

graag aan anderen overlaat. In de machtsdriehoek kan je haar in de onmacht plaatsen. In 

mijn opvoeding kreeg Persephone geen kans. Ik werd opgevoed in vooral mannelijke 

energie, met vier broers en één zus. Omdat ik haar niet kende of ruimte gaf, had ik het 

moeilijk met cliënten die overspoeld werden door de energie van Persephone. Pas toen het 

duidelijk werd dat ze als geen ander iemand kan vergezellen in de onderwereld, kreeg zij 

mijn aandacht. Haar energie biedt een meerwaarde wanneer je met trauma werkt. Dan word 

je niet bang wanneer je cliënt dissocieert. Het is belangrijk dat je ‘weet’ wat er moet 

gebeuren bij dissociatie, daar waakt Athena over, maar gevoelsmatig is het Persephone die 

aanvoelt wat de cliënt nodig heeft. Cliënten die zich vooral door haar energie laten leiden, 

kunnen grote stappen zetten in hun proces en hun verlangen naar verdere groei.

HESTIA
godin van het vuur

Zij houdt van stilte, herkent de nood van de groep en doet wat nodig is voor een positieve 

sfeer. Haar energie helpt mij schrappen in een volle agenda, herinneren dat mijn huis mijn 

thuis is, en dat ik dat niet mag verwaarlozen. Haar energie helpt me om bij mezelf te zijn op 

een liefdevolle manier. In therapie helpt zij me om stiltes toe te laten en zo in verbinding te 

blijven met mijn cliënt. Soms eer ik haar niet voldoende, wanneer ik mijn tempo opleg, of 

wanneer ik stiltes niet respecteer of verkeerd interpreteer. Tijdens de lockdown werden veel 

vrouwen met Hestia geconfronteerd. Sommige vrouwen werden onrustig of verward, niet 

wetende hoe om te gaan met stilte en rust, niet wetende hoe zij een dag zinvol konden 

invullen, omdat de stilte als bedreigend aanvoelde. Voor andere kwam de lockdown als een 

verademing. Ze kregen het mandaat vanuit de maatschappij om even te ‘mogen’ stilstaan, te 

proeven van een leven waarin niet elke dag vol staat met verplichtingen. 
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HERA
godin van het huwelijk

Zij die trouw is, zij die de kunst van overgave kent. Zij die geniet van in de schaduw van haar 

partner staan, zij die onvoorwaardelijk kan steunen. Hera in mijn leven toelaten, zorgde voor 

een vorm van vertrouwen in mijn relatie die beetje bij beetje kon groeien. Hera is een 

bijzondere godin. Als zij aanwezig en op de voorgrond is, is het moeilijk voor een vrouw om 

haar eigen identiteit te vinden. De kans dat haar identiteit versmelt met die van haar partner 

is reëel. Door haar energie te mogen ervaren, leerde ik meer ‘begrijpen’ waarom vrouwen 

voor een partner kiezen en waarom ze zichzelf soms verliezen in hun relatie en, uit angst 

voor eenzaamheid, telkens weer in hetzelfde patroon vallen. Samen met de cliënt kunnen we 

zoeken welke godin er dan nodig is; welke godin voldoende vertrouwen geeft om de moed te 

hebben om zichzelf te vinden. Hera heeft veel te bieden in het leven van een vrouw maar 

zoals iedere godin kan zij destructief zijn wanneer alleen zij op de voorgrond staat. 

DEMETER
godin van de vruchtbaarheid

Zij die zorgt, die tegemoetkomt aan de noden van anderen, die mateloos aandacht en liefde 

kan geven. Vanaf het moment dat mijn mama moeder werd, was de energie van Demeter 

alom aanwezig. Ik ben opgegroeid met een sterke Demeter en werd geconfronteerd met haar 

kracht en haar valkuilen. Als therapeut ervaar ik meermaals de moeilijkheid van het vinden 

van evenwicht tussen zorgen voor de cliënt en zorgen voor mezelf. Willen we de energie van 

Demeter eren, dan is het van belang om voldoende aandacht te hebben voor zelfzorg. 

Sommigen koesteren de illusie dat als ze maar de juiste kleren dragen en de juiste 

beautyproducten gebruiken, dat ze dan aan zelfzorg doen. Maar mogen vrouwen pauzes 

nemen om te gaan voelen en denken op welke manier zij aan zelfzorg kunnen doen? 

Wanneer de cliënt de stap zet naar therapie, heeft zij haar eerste stap gezet in de ontmoeting 

met Demeter. De valkuil is echter: de cliënt die als Demeter gaat zorgen voor de therapeut. 



APHRODITE
godin van de liefde

Zij die houdt van schoonheid, van kunst, zij die geen schaamte kent. Aphrodite in mijn leven 

brengen, vond ik niet altijd vanzelfsprekend. Een evenwicht zoeken tussen het aanvaarden 

van mezelf en de idealen die ons worden voorgehouden, is maar één aspect bij de energie 

van Aphrodite. Haar energie heeft het eeuwenlang moeilijk gehad in de westerse cultuur. Een 

vrouw die haar lichaam kon eren en dit naar buiten kon brengen, werd lang niet getolereerd. 

Ik heb de indruk dat de slinger nu naar het andere uiterste neigt: schoonheid wordt opgelegd 

door allerlei idealen. Dat heeft grote nadelen voor het zelfbeeld van de vrouw; het maakt 

immers onzeker. Vrouwen krijgen het gevoel dat het ofwel nooit genoeg ofwel te veel is. Niet 

genoeg spieren, te veel rimpels, te veel kilo’s, te kleine borsten, enz ... Voor velen vraagt het 

tijd om bij zichzelf te komen en het beeld dat zij in de spiegel zien met liefde te kunnen 

omarmen. 

EN DAN WAS ER HET BOEK ...
In mijn boek ga ik heel praktisch te werk. Ik beschrijf wat de impact 

kan zijn van de godinnen op maatschappelijk en persoonlijk vlak en 

ik geef tips over hoe je zelf aan de slag kunt gaan om de energie van 

deze godinnen in je leven te brengen. Kennis hebben over wat er 

bewust en onbewust speelt op individueel en collectief vlak geeft 

rijkdom aan de mens. In mijn boek reiken kennis en ervaring elkaar 

de hand, als een van de vele manieren om tot een verruiming van 

ons bewustzijn te komen.

S p i e g e l ,  s p i e g e l  a a n  d e  w a n d .  7  g o d i n n e n  a l s  g i d s
v o o r  j e  v r o u w e l i j k  b e w u s t z i j n .

N a t h a l i e  R e n a r d ,  U i t g e v e r i j  W i t s a n d ,  2 2 , 5 0  €

©  P a u l i n e  M a r é c h a l
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D E  W E R K P L E K  V A N

Griet Geeraert 
‘Het leven ons geschonken als een reis voor onze 

ziel, op zoek naar een plek waar mijn hart echt 

wonen kan’. Dit opschrift prijkt op de omslag van 

mijn eindwerk ‘Heel je-Zelf ’. Het werd een rode 

draad en een missie. In mijn Eigenwijze 

Psychologenpraktijk bied ik volwassenen de ruimte 

om zichzelf te zijn en coach ik collega’s naar een 

bloeiende praktijk. 

www.grietgeeraert.be
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Het was liefde op het eerste gezicht: de boerderij in het 
onbekende, landelijke Booischot. Ik zat volop in de afronding van 
mijn eindwerk toen mijn manlief Bart en ik onze verbouwde 
arbeiderswoning in Mechelen inruilden voor een nieuw avontuur. 
Een boerderij met een enorm potentieel maar nog veel werk. Een 
huis met een verhaal.
De boerderij werd gebouwd door de burgemeester als leenboerderij 
voor zijn meid en haar man. Dat vertelde ‘moemoe’ ons, een kranige 
tachtigplusser die het zelf als kind meemaakte. Later, tijdens de 
Tweede Wereldoorlog, diende de schuur als toevluchtsoord voor 
jonge mannen, om veilig de nacht door te brengen. Nog later kwam 
er een strijkatelier en een praktijk voor voetreflexologie. En nu waren 
wij aan zet. Wisten wij veel dat ik hier tien jaar later mijn eigen 
voltijdse praktijk zou hebben. En dat het potentieel van de boerderij 
mij appelleert om mijn eigen potentieel te leven. 

De plek hier voelt als een sacred space. Alleen al de manier waarop 
we hier verzeild raakten is bijzonder. Vanaf de eerste keer dat we hier 
kwamen, werd ik omhuld door een diepe stilte. Misschien is dat wel 
wat deze plek zo bijzonder maakt. De verstilling die hier zo voelbaar 
is. Die steeds weer uitnodigt om te verdiepen, te verbinden, te 
herbronnen. Dicht bij de natuur en dicht bij mijn natuur. Het voelt 
als thuiskomen en dat thuisgevoel vormt voor mij de essentie in 
mijn leven en werk.

Mijn praktijkruimte is daarom huiselijk en persoonlijk ingericht. De 
oranje zeteltjes, het rode tapijt en de appelblauwzeegroene 
kastwand kleuren de witte ruimte. Zelfgemaakte schilderijen, 
natuurelementen, stenen en het bureel uit het klooster van Lier 
hebben elk hun verhaal. Vele cliënten vertellen spontaan dat ze 
hier ‘thuiskomen’. Ze vinden het vaak een verademing en zijn blij 
verrast dat het hier ‘niet zo klinisch’ is. Het warm welkom dat ze 
ervaren nodigt hen blijkbaar uit om snel bij zichzelf te komen en veel 
van zichzelf te laten zien. Het gebeurt vaker dat cliënten tijdens een 
eerste gesprek al aangeven dat ze veel opener zijn en veel meer 
vertellen dan ze hadden gedacht of van plan waren. Of ze komen 
onvermoed bij ‘vergeten herinneringen’ en leggen verrassende 
linken. 

Oh wat hou ik van mensen en hun levensverhalen. Reizigers zijn 
wij. Ik laat me raken door de vele mensen die mij als compagnonne 
de route hun zieleroerselen toevertrouwen. En ben dankbaar dat ik 
kan doorgeven wat ik zelf mocht ontvangen: eigen wijsheid en 
zelfleiderschap in de praktijk. 19



Nieuwe Hoogten

In de nevelen van Avalon

zingt de wind haar steeds weerkerend lied

Het is een eeuwenoude wijsheid

dat Waarheid je Bevrijdt

Wie eerlijk durft te schouwen 

en zijn eigen waarheid onder ogen ziet

zal dra het licht zien schijnen

Wie zijn kop in ’t zand steekt niet

Als de zon weer doorbreekt

is de vloek verleden tijd

Wat blijft is slechts een litteken

het offer aan Hades om te verrijzen uit de dood

Meeuwen wenken me

om met hen mee te gaan

in hun klapwiekende vlucht 

op zoek naar nieuwe hoogten

En zij, zij staat daar aan haar waslijn

haar voeten in het mulle zand

Gedragen door de wind

die zacht haar lange haren streelt

En ze Ademt

in en uit

Nieuw Leven dat zich nestelt

in de cellen van haar huid

08.11.04

Griet Geeraert
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Psychotherapie onder het vergrootglas

W I E  S C H R E E F  H E T ?
Peter Lenaerts is klinisch psycholoog en 
systeempsychotherapeut, opleider en erkend 
supervisor. Hij heeft twintig jaar lang 
vormgegeven aan een vierjarige opleiding in de 
systeempsychotherapie waar hij hoofdopleider 
was en directeur. Hij was een van de vernieuwers 
in het systeempsychotherapeutisch denken in 
Vlaanderen en Nederland. Momenteel is hij 
actief in twee systemische groepspraktijken. 
Daarnaast is hij kunstenaar en schrijver van 
relationele romans, kortverhalen, poëzie en 
toneelstukken. Hij treedt op en schrijft onder de 
pseudoniemen Orfeo Ruilgrond en PS.

W A A R O V E R  G A A T  H E T ?
Het boek maakt deel uit van de reeks ‘Cahiers 
Campus Gelbergen’ en brengt een historische 
visie op de systeempsychotherapie met 
vergelijking van diverse stromingen die dan weer 
in verschillende kaders geplaatst worden: 
filosofie, kunst, literatuur, poëzie. Persoonlijk 
had ik dit boek anders ingeschat, ik verwachtte 

mij meer aan ‘mijmeringen’ maar werd 
daarentegen meegenomen in de geschiedenis 
van de psychotherapie. Het boek is opgedeeld in 
afzonderlijke hoofdstukken die telkens de 
invloed van een bepaalde stroming of werkvorm 
binnen de systeemtherapie verder uitdiepen. Het 
voelde voor mij iets te theoretisch aan. De 
theorie wordt afgewisseld met een aantal 
concrete voorbeelden of verhalen, die voor mij 
nog wat meer ruimte hadden mogen krijgen.
Het hoofdstuk dat mij het meest boeide, had 
betrekking op het gebruik van poëzie als het 
derde element in een therapeutische relatie. Dit 
derde element mag niet rechtstreeks verwijzen 
naar de problematiek, maar moet een opening 
creëren om het gesprek te verruimen of te 
verlichten. Ook het gebruik van ‘onnozele 
voorwerpen’, zoals de auteur ze benoemt, die 
door de cliënt uitgekozen worden, én vooral 
degenen die niet gekozen worden, brengen vaak 
heel wat op gang. Tussen de hoofdstukken 
vinden we telkens een gedicht van de schrijver 
dat getuigt van zijn relationeel poëtisch inzicht. 

Het boek besluit met een pakkend kortverhaal 
dat echt de moeite waard is.

V O O R  W I E  I S  H E T  B E S T E M D ?
Het boek is opgebouwd als afzonderlijke 
bijdragen over verschillende onderwerpen, 
zodat de hoofdstukken perfect los van elkaar in 
willekeurige volgorde gelezen kunnen worden. 
Er zit heel veel theoretische kennis en 
geschiedkundige info in verweven, waarbij het 
doel is om inzicht te schetsen in de 
cliënt-therapeutrelatie over de jaren heen tot nu.
Het boek heeft me niet echt bekoord, 
vermoedelijk omdat het theoretische kader me 
minder boeit, maar ik eerder altijd op zoek ben 
naar zeer praktische handvaten en inzichten, 
anderzijds waarschijnlijk ook omdat ik op zoek 
was naar mijmeringen en reflecties. Bij de 
gedichten zitten er wel een aantal pareltjes, die 
het bewaren zeker waard zijn.

A n n - M a r i e  M o r e l●
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D O O R

Jeannette van Hoek

Welke rol speelt kunst in mijn leven? Wat is de betekenis van kunst? 

Hoe vlecht ik het als therapeut door de begeleiding van cliënten 

heen? Dit zijn een paar vragen die Jeannette van Hoek zich stelt.

Over kunst in mijn leven
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Over de vraag wat kunst is, kun je verschillend denken. Als ik een 

museum bezoek, zie ik vaak dingen die me niet aanspreken, ook al 

zijn ze van de hand van een bekend kunstenaar. En soms valt mijn 

oog op werk van een amateur en raakt me dat. De Wereldgezond-

heidsorganisatie stelt in een recent rapport dat kunst een belangrijke 

invloed heeft op onze lichamelijke en mentale gezondheid. Het gaat 

om allerlei vormen van kunst: muziek, dans, toneel, literatuur, 

musea-en theaterbezoek.

Kunst betekent voor mij een vorm van expressie, een spiegel van het 

innerlijk, een klankbord, verbinding met anderen, ontspanning (en 

inspanning). Als ik terugdenk aan mijn kindertijd en foto’s zie van 

toen, ben ik vaak aan het tekenen, kleuren en schrijven. Dat is altijd 

een rode draad in mijn leven geweest, soms op de achtergrond en in 

andere fasen dan weer op de voorgrond. Volgens het levensfasen-

model van Jung, dat ik er met mijn cliënten nogal eens bijneem, zijn 

er veel overeenkomsten tussen de kinderjaren en de ouderdom. De 

creativiteit en het plezier, het spelen uit de jeugd, het komt weer op 

de voorgrond bij het ouder worden. Meestal is daar dan ook meer 

tijd voor want de carrière en ‘de vlucht omhoog’ is al gemaakt. Naast 

mijn gezin met man, kinderen en kleinkinderen en het 

therapeutschap, neemt kunst een grote plek in mijn leven in. Heerlijk 

om als oma met de kleinkinderen te tekenen en te schilderen; ze 

vragen er altijd om als ze bij ons zijn of ik bij hen.

HOE HET BEGON
Een kleine dertig jaar geleden ging ik een schildercursus volgen bij 

een goede vriend van ons. Hans was beeldend kunstenaar en 

docent. Hij nam zijn cursisten mee in de wereld van tekenen, 

modelschilderen, aquarel, stilleven en gaf er ook ‘kunstcolleges’ bij. 

‘Schilderen is leren kijken’, was een uitspraak van hem die me tot 

vandaag is bijgebleven. Heel goed herinner ik me dat hij vroeg om je 

in een schilder te verdiepen, die je aansprak. William Turner was 



“Er is zoveel om echt 
naar te kijken, zoveel om 
te zien. Dat weer kunnen 

geven met mijn eigen 
gevoel geeft het leven 

een extra dimensie.”

toen mijn favoriet en van Gogh ook wel, maar ik zocht een andere 

ingang en kwam uit bij James Ensor, bij het grote publiek minder 

bekend dan de twee eerdergenoemde schilders. Ensor leefde en 

werkte in Oostende en werd gezien als een belangrijke vernieuwer in 

de kunst. Zijn kleuren vind ik mooi en sprankelend. Daar heb ik iets 

van meegenomen, hoewel ik geen mensen schilder.

Na een aantal jaar aquarellen, kwam schilderen met acryl op mijn 

pad via een nieuwe docent. Saskia gaf jaarlijks zomerweken 

beeldhouwen en schilderen in de Dordogne, waar ze woonde. Als het 

kon, werkten we buiten. Dat waren heerlijke weken waar ik een keer 

of negen aan deelnam. Op een dorpspleintje, aan de rivier, in de tuin, 

bij het kasteel in het dorp, op elke plek was van alles te zien en te 

schilderen. Als groep beïnvloedden we elkaar, we keken en praatten 

over onze opzet en uitwerking, dat was heel leerzaam en inspirerend. 

Met collages aan de slag gaan, is wat ik onder andere bij Saskia heb 

geleerd. Ik doe het nu nog regelmatig: papier, zand, knipsels op het 

doek aanbrengen en van daaruit werken.

Uit de aquareltijd heb ik overgehouden dat mijn manier van werken 

doorzichtig, laag over laag en vloeiend is. Behalve de kwast gebruik 

ik ook het paletmes, oude bankpasjes om te schrapen, mijn hand en 

doekjes om verf op het doek aan te brengen. Dat geeft een vrijer 

gevoel. Je kunt minder sturen, de verf en water gaan hun gang en 

vervolgens doe je ermee wat in je opkomt. Verf, inkt, houtskool en 

pen zijn mijn instrumenten; foto’s van en herinneringen aan 

landschappen zijn het vertrekpunt. Ik schilder niet na en heb zelden 

van tevoren een idee wat het gaat worden. Ook de kleuren kies ik op 

het moment dat ik begin. 

De laatste tien jaar is het thema uitsluitend ‘landschap’. Als ik 

tussendoor iets anders doe, komt het landschap altijd weer terug. 

Door regelmatig te kijken naar het werk van grote meesters in een 

museum, in een boek of op een site - E. Nolde en G. Richter bewon-

der ik erg - komen er beelden in me op die later op het doek komen. 

De Deense Maja Lisa Engelhardt maakt ‘raak’ werk, heel expressief, 

en Monet, die zich tientallen jaren in waterlelies en reflecties 

verdiepte en zichzelf elke keer vernieuwde, zijn ook een inspiratie-

bron.

In de provincie Groningen bevindt zich het Theater van de Natuur, 

een mooie link met de theatermetafoor van I.V. Beeldend kunstenaar 

Adriaan Nette maakte het op een uitkijkheuvel. Op elk moment van 

de dag krijgt het publiek een ander landschap te zien. Dat sluit aan 

bij hoe ik het zie: waarneming is subjectief en komt van binnenuit. 

Op deze foto, die ik vanuit de trein maakte toen we over de Moerdijk 

reden, staat de brug en het landschap; herkenbaar als brug maar 

veel meer sferisch en een impressie dan de realiteit. Dit wordt een 

keer een schilderij, dat weet ik zeker, hoe en wanneer weet ik niet, 

dat komt dan ineens in me op. Zo jammer dat veel mensen in de 



trein op hun telefoon zitten te kijken. Ze hebben als het ware 

oogkleppen op en zien de prachtige beelden buiten niet.

Op een poster voor een expositie ruim twaalf jaar geleden zette ik 

deze tekst: ‘Ik wil in mijn amateurkunst uitdrukking geven aan de 

vergankelijkheid, de tijdelijkheid van het bestaan. Ondanks dit 

‘sombere’ gegeven, wordt er iets zachts, ijls en levendigs weerge-

geven, soms door het kleurgebruik, soms door het onderwerp zelf. Er 

is zoveel om echt naar te kijken, zoveel om te zien. Dat weer kunnen 

geven met mijn eigen gevoel geeft het leven een extra dimensie’. Je 

werk exposeren is spannend, je geeft jezelf bloot ... Dit gevoel is 

herkenbaar bij cliënten in therapie.

KUNST IN THERAPIE
In het handboek ‘Kunst als therapie’ (Terra Lannoo) van de filosofen 

Alain de Botton en John Armstrong lees ik dat kunst een gereed-

schap kan zijn waarmee we onze vaardigheden en mogelijkheden 

kunnen vergroten om betere versies van onszelf te worden. Mijn 

interpretatie is dat dit niet om Kunst met een hoofdletter gaat, maar 

ook (en vooral?) om kunst met een kleine k, zoals schrijven, tekenen, 

fotograferen ... In je eigen wereld vormgeven aan wat er is en je 

beroert.

Juist nu we door Covid-19 fysiek belemmerd worden om te gaan en 

staan waar we willen, voelen mensen zich meer dan gemiddeld 

angstig en onzeker over het leven en de toekomst. Bij mijn cliënten 

zie ik dat en hoor ik regelmatig dat ze zich afvragen hoe ze om 

moeten gaan met twijfels, beperkingen, ongerustheid over ziek 

worden, hun ouders, grootouders, hun werk, inkomen,... Ze krijgen 

van mij (als dat past) de uitnodiging om te tekenen, schilderen, 

schrijven, scheuren, plakken, het fototoestel te pakken en de eigen 

omgeving en hun waarden in beeld te brengen, hun gevoel te uiten 

(ACT-oefening ‘Picture your life’). Voor sommigen komt eruit voort 

dat ze een oude, creatieve liefde van jaren weer oppikken. Vaak 

spreek ik tegen hen de woorden van mijn eerste docent Hans uit: 

‘Iedereen kan tekenen of schilderen, doe het maar gewoon’. Wat kan 

perfectionisme, gevoeligheid voor de mening van anderen toch in de 

weg zitten! Zoals de Duits-Amerikaanse psycholoog-filosoof Erich 

Fromm zei: ‘Creativiteit is de moed hebben om zekerheden los te 

laten’.
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Hieronder geef ik enkele casussen uit mijn eigen praktijk:

#1
Een cliënt die na het overlijden van haar partner in therapie kwam, 

voelde de noodzaak om naar haar jeugd te kijken, Ze was altijd zo’n 

blij kind en ze was dat gevoel kwijtgeraakt. Ze was creatief en volgde 

nu op latere leeftijd een beeldende kunstopleiding. Daar was ze goed 

in, het gaf haar plezier en energie. Ze zat nog midden in haar rouwpro-

ces, vanuit het duale procesmodel (Stroebe en Schut, 1999) onder-

zochten we wat ze in de herstelkant deed en ervaarde (bezig zijn, 

creativiteit, wandelen, sociale contacten). En in het verliesdeel kwam 

eenzaamheid naar boven en de herinnering aan haar moeder vroeger 

in de keuken. Door hierbij stil te staan, te tekenen en foto’s op te 

zoeken, werd veel duidelijk en bleek er in haar jeugd ook genoeg 

warmte en liefde te zijn. Het was een aha-moment in de therapie, 

mooi om mee te maken.

#2
Bij een koppel in relatietherapie speelde het patroon van de 

zwijgzame man en de verbaal aanwezige vrouw een grote rol. De man 

had een ingrijpende gebeurtenis meegemaakt op zijn werk en kon 

daar niet over praten. Zijn vrouw wilde hem steunen maar had 

daarvoor nodig dat hij iets van zijn gevoelens aan haar liet zien. Hoe 

meer ze daarnaar vroeg, hoe meer haar man zich terugtrok. Ik gaf hem 

de vraag mee of hij erover kon schrijven en dat wilde hij proberen. Bij 

de volgende afspraak las hij voor wat hij had geschreven en na één zin 

kon hij niet verder, hij begon te huilen. Zijn vrouw huilde ook, het was 

voor het eerst dat ze dit konden delen. Zijn kwetsbaarheid zien, de 

trillende hand die het papier vasthield, de haperende stem, dat doet 

zoveel meer dan vertellen dat hij een trauma had opgelopen.

#3
Een jonge vrouw van zeventien jaar had veel last van een negatief 

zelfbeeld. Regelmatig kwamen er woorden uit haar mond als ‘Ik ben 

dik, ik kan niet zo goed studeren als mijn vader wil, ik ben dom enz ...’ 

Ik liet haar al deze dingen op een papier schrijven, door elkaar, schots 

en scheef en vroeg of ze er thuis verder mee wilde. Ze keek nogal 

twijfelend en zei dat ze nog zou zien. Bij onze volgende afspraak had 
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“Kunst is de ideale manier om 
opnieuw in verbinding te komen met 
jezelf of de ander. Vaak is het een 
manier om iets te uiten wat je niet 
gezegd krijgt.”

ze geen papier bij, wel toonde ze foto’s op haar telefoon van haar 

eigen gezicht met een zware make-up (een soort masker met twee 

helften) waar ze die woorden op had gezet. Ze zei dat ze van visagie 

hield, dat ze daar goed in was en het zo had gedaan, op haar eigen 

manier. Dit was een bijzonder aanknopingspunt voor ons om mee 

verder te gaan.

#4
Theo Dirkx, kunstenaar en I.V.-therapeut, zegt in het magazine 

Psychologies van mei/juni 2020: “Kunst is de ideale manier om 

opnieuw in verbinding te komen met jezelf of de ander. Vaak is het 

een manier om iets te uiten wat je niet gezegd krijgt. Soms is de 

creatie op zichzelf al voldoende om een therapeutisch proces in gang 

te zetten en hoeft er niets gezegd te worden.” Dit sluit helemaal aan 

bij een dertiger die onlangs bij mij met therapie is begonnen, een 

harde werker met als ideaal om op zijn veertigste zoveel verdiend te 

hebben dat hij kan stoppen met zijn veeleisende baan en kan doen 

wat hij wil. Zijn hulpvraag gaat over zijn vage gevoel dat hij niet meer 

gelukkig is. Hij slaapt slechter en voelt onrust. Hij kan zijn doel niet 

zomaar loslaten want van zijn opa heeft hij geleerd dat je iets moet 

bereiken (zijn vader was afwezig en opa was belangrijk voor hem). 

Tussendoor vertelt hij dat hij weer wil gaan fotograferen, Na zijn 

scheiding acht jaar geleden ging hij op wereldreis om afstand te 

nemen van zijn pijn en verdriet. In Australië maakte hij foto’s van 

vriendelijke mensen en kwam zodoende in contact met hem. Ze 

leefden in en met de natuur en waren tevreden met hun leven. Zo 

komen we bij een tevreden leven nú en niet later. Mijn cliënt gaat aan 

de slag met foto’s maken, stilstaan, in contact komen met zichzelf en 

andere belangrijke mensen in zijn leven zoals zijn zoon, zijn broer en 

zijn vriendin. Stilaan voelt hij dat hij het nu niet over wil slaan. ‘Wie 

weet is er geen later’ is zijn reactie op de therapeutische sterfbed-

vraag, die ik hem stel. Het illustreert dat afstemming op en aandacht 

voor de cliënt en je eigen proces als therapeut van belang is, want als 

ik deze man een schilder- of tekenopdracht had meegegeven, was 

dat waarschijnlijk niet aangekomen. Zelf ben ik geen musicus of 

danser, die wereld staat verder van me af, maar als de cliënt het 

daarover heeft, dan kun je daar wel bij aansluiten.

DE EXPOSITIE

V A N A F  J A N U A R I  ’ 2 1  E X P O S E E R  I K  I N  D E  L O K A L E N  V A N  D E  E D U C A T I E V E  

A C A D E M I E .  Z O A L S  B I J  A L L E R L E I  K U N S T V O R M E N  I S  H E T  N I E T  G E M A K K E L I J K  

O M  I N  W O O R D E N  T E  V A N G E N  W A T  E R  G E B E U R T  E N  W A A R O M .  H E T  I S  A A N  D E  

T O E S C H O U W E R  O M  T E  E R V A R E N  W A T  H I J  E R V A N  V I N D T  E N  W A T  R A A K T  O F  

N I E T .  D A A R O M  G E E F  I K  H I E R  W E I N I G  U I T L E G  B I J .  K I J K  N A A R  D E  

L A N D S C H A P P E N  E N  V E R W O N D E R  J E ,  V O E L !

- Theo Dirkx in Psychologies
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D O O R  C A R O L I E N  P E E T E R S

Het vergeten beertje

De laatste tijd popt hij af en toe op in mijn hoofd. Vreemd vind ik dat, 

want ik was zijn bestaan eigenlijk vergeten. Na zes jaar. ‘Uit het oog, 

uit het hart’, zeg maar. Als hij komt piepen in mijn gedachten zie ik 

hem daar alleen zitten, kalend en wachtend, in een rustige, bijna 

serene stilte. En als ik lang genoeg kijk, herinner ik me zijn gitzwarte 

oogjes en hoe dat kleine versleten bruine lijfje tegelijk zacht en stevig 

aanvoelde in mijn handen. Ik herinner mij niet meer of ik naar zijn 

bestaan heb gevraagd of dat de man die hem meebracht dat uit 

zichzelf deed toen hij de kust veilig achtte.

In ieder geval, zijn bestaan is het ultieme bewijs dat het jongetje ooit 

heeft bestaan. Niet zomaar een jongetje, nee, een jongetje dat zijn 

gevoel kon delen met dit tot op de draad versleten en doodgeknuf-

felde bruine beertje. En zo troost kon vinden, waardoor het leven 

voor het jongetje iets makkelijker werd. Iets zachter en iets minder 

alleen. En laat het nu net dat zijn dat de man zo moeilijk vond, iets 

zachter zijn en iets minder alleen. 

Annejet Rümke verwoordt het zo helder in ‘Verkenningen in de 

psychiatrie’, in een paragraaf die me tijdens mijn opleiding voor de 

eerste keer echt deed stilstaan bij het magische fenomeen dat 

‘troosten’ eigenlijk is:

©  M a r y s e  K u y p e r s
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“Naast het vermogen tot moed en het 

‘aangaan’ van het leven, leven er in iedere 

mens ook onzekerheid en kwetsbaarheid. Als 

deze kwetsbare innerlijke kwaliteit er nooit 

heeft mogen zijn en zich al vroeg in het leven 

heeft teruggetrokken, als vroeger geen troost 

is ontvangen of het leven één en al bedreiging 

was, zal het angstige innerlijke kind 

verstoten zijn en zich in een donker hoekje 

van de ziel hebben teruggetrokken. Contact 

maken met innerlijke kwetsbaarheid kan 

alleen als het kwetsbare en bange innerlijke 

kind gezien wordt in zijn nood en er mag 

zijn. Dit innerlijke kind, dat samenhangt met 

het verleden, nu als volwassene te gaan 

bemoedigen en troosten betekent vertrouwen 

ontwikkelen in het kwetsbare, het leven en 

het levenslot. Troosten en veiligheid bieden 

aan anderen, bijvoorbeeld de eigen kinderen, 

kan alleen als de eigen kwetsbaarheid en 

angsten worden herkend en erkend. Als dat 

niet het geval is en het bange innerlijke kind 

is verstoten, zal de confrontatie met de angst 

van anderen de stoere en wat laatdunkende 

redder oproepen, of irritatie en woede.”

Met het opgroeien verdween het beertje met zijn super(troost)kracht 

in een doos van zolder naar zolder, verbannen en uiteindelijk 

vergeten, en werd het jongetje een boze man. Maar ergens in de loop 

van onze tijd samen duwden beer en jongen zacht maar zeker van 

binnenuit de zolderdoos open. Ik herinner me hoe deze cliënt, strak 

in het pak, wat ongemakkelijk en tegelijkertijd fier voor mijn deur 

stond met een zakje, waar hij even later voorzichtig het beertje van 

zijn kindertijd uit haalde en zachtjes aan mij overhandigde. We 

vonden er een plekje voor tussen ons in. Het verraste hem dat hij nog 

feilloos wist in welke doos het beertje woonde op zolder. En hoe hij, 

al kijkend naar het beertje, kon vertellen over het bange jongetje dat 

hij vroeger was.

Ik wil me dit graag herinneren als een schoon moment waarin de 

wereld even stopte met draaien. Er werd iets wezenlijks verbonden. 

We konden alleen maar allemaal; man, jongen, beer en ik, 

tegelijkertijd aanwezig zijn en voelen dat het goed was. Het beertje 

mocht van de man blijven logeren in de therapieruimte tot de 

volgende sessie ... die nooit heeft plaatsgevonden. De man, die tot 

dan altijd trouw op post was, heb ik sindsdien nooit meer gezien. Ik 

begreep het niet en vroeg meer duiding, maar er kwam geen reactie. 

Korte tijd nadien polste ik voorzichtig naar zijn plannen voor mijn 

logé, maar ook hierop kwam geen respons.

Als objecten van troost lang genoeg aanwezig mogen zijn, samen 

met bemoedigende volwassenen, kunnen innerlijke kinderen veilig 

en dapper opgroeien tot (meer) weerbare mensen die op hun beurt 

kunnen troosten. De therapeut in mij had daarom graag nog wat 

langer meegewandeld met deze cliënt. Maar ik kies ervoor om de 

schoonheid te zien van wat er zich kon ontvouwen. Ik wil het beertje 

graag als een geschenk zien, aan ons allebei. Ik ontken niet dat het 

eerst wat onwennig was om een onverwacht achtergelaten en intiem 

object van iemand anders (kind) in mijn ruimte toe te laten, om er 

zorg voor op te nemen, want weggooien kon ik het niet. Dat zou niet 

juist zijn geweest. Dat verdiende het beertje niet, en het jongetje dat 

ik mocht ontmoeten evenmin. 
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Toen de volwassenen in het leven van dit jongetje er zelf niet altijd 

toe in staat bleken, gaf het beertje aan het jongetje een magistraal 

geschenk: de superkracht van bemoedigend, zacht en liefdevol 

aanwezig zijn bij kwetsbaarheid, wat troosten eigenlijk is, en de kans 

om te herverbinden met de essentie, met het authentieke zelf. In die 

zin zijn beertjes en therapeuten collega’s van elkaar, elk werkzaam 

op hun manier in de parallelle werelden van verleden, heden en 

toekomst. Voor mij is het beertje een krachtige reminder aan de 

essentie van ons werk, aan de grondhouding en authenticiteit van de 

I.V.-therapeut. Ik denk dat het tijd wordt om hem uit de kast te halen 

en een zichtbaar plekje te geven in mijn praktijk.

“Wat is Echt?” vroeg het Konijn op een dag. “Betekent het 

dat je een knopje op je rug hebt en dat er iets in je zit dat 

zoemt?”

“Echt gaat niet over hoe je gemaakt bent,” zei het Leren 

Paard. “Het is iets dat met je gebeurt. Als een kind een hele, 

hele lange tijd van je houdt, niet alleen om met je te spelen 

maar écht van je houdt, dan word je Echt.”

“Doet dat pijn?” vroeg het Konijn.

“Soms wel”, zei het Leren Paard, want hij sprak altijd de 

waarheid. “Als je Echt bent, dan geef je er niets om dat het 

pijn heeft gedaan.”

“Gebeurt het allemaal ineens, net als opgewonden worden”, 

vroeg het Konijn, “of stukje voor stukje?”

“Het gebeurt niet allemaal ineens”, zei het Leren Paard. “Je 

wordt het gewoon. Het duurt een hele tijd.”… “In het 

algemeen ben je tegen de tijd dat je Echt bent, meestal 

kaalgeknuffeld, vallen je ogen eruit, bengelen je poten erbij, 

zitten er onderdelen van je los en zie je er haveloos uit. 

Maar dat geeft allemaal niets, want als je eenmaal Echt bent, 

ben je niet lelijk meer, behalve voor de mensen die het niet 

begrijpen.”

Fragment uit het prentenboek ‘Het Fluwelen Konijn’

(‘The Velveteen Rabbit’) van Margery Williams

OPROEP

Heb jij ook een mooi verhaal over iets wat jou heeft 

geraakt bij het uitoefenen van je beroep? Laat het ons 

weten, we delen jouw verhaal graag in deze rubriek.
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Verliespoëzie

Het is geen bloederig tafereel van hak, stamp, dof.

Het is eerder een verlies van sterrenstof.

Het is geen getrek aan wilde haren of woeste woorden laten varen.

Het is eerder een onpeilbare stilte ervaren.

Het is geen kleurrijk spektakel met veel uitleg over hoe ik me voel en wat ik daarmee doe.

Het is eerder een plafond-staar-nachtelijk-woel-en-traan-moment.

Mijn ziel likt haar wondjes toe.

Ze is er dan toch mee begonnen, vlijmscherp en accuraat.

Benieuwd hoe lang deze operatie duren gaat.

Dus als ik even niet beschikbaar ben, dan weet je waar ik ben.

Carolien Peeters
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Generatie groei

W I E  S C H R E E F  H E T ?
Marie Loop studeerde Psychopedagogiek aan de 
KU Leuven. Ze volgde opleidingen in contextuele 
therapie, veerkrachtcoaching en 
loopbaanbegeleiding. Ze werkt bij Better Minds 
at Work en Better Minds at School. In dit boek 
combineert Loop haar passie voor het schrijven, 
haar kennis over het brein, haar ervaring als 
moeder van vier kinderen en verbinder van 
mensen om zo meer mensen te bereiken, met 
als doel jongeren, in verbinding met ouders, 
leerkrachten en vooral zichzelf ten volle 
ontwikkelingskansen te bieden. Haar geloof in 
de psychopedagogiek werd opnieuw 
aangewakkerd nadat wetenschappelijk 
onderzoek naar het brein in een 
stroomversnelling kwam. Zeer duidelijk is het 
kwadrant rechtsboven haar ingang.

W A A R O V E R  G A A T  H E T ?
Geschreven net voor de coronaperiode en 
daarna nog aangevuld, drukt het boek ons met 
de neus op de feiten: wat de toekomst voor de 
jonge generatie zal brengen, weten we niet. Maar 
Marie Loop brengt geen pessimistisch verhaal. 

Ze schetst in duidelijke thema’s hoe ons brein 
werkt, waartoe het in staat is en waarop je kan 
inzetten om het optimale ontwikkelingskansen 
te bieden voor een toekomst die alle kanten kan 
opgaan.
Ze laveert door zes thema’s en een extraatje over 
een gezonde geest in een gezond lichaam. Ze 
laat ons kennismaken met het brein in de 
groeimindset, in creativiteit en verbondenheid, 
veerkracht en daadkracht en als laatste raakt ze 
jongeren en wereldburgerschap aan. Elk thema 
biedt een kijk op wetenschappelijk onderzoek 
over het brein, maar biedt ook fijne weetjes, 
anekdotes, voorbeelden en tips om jouw nieuwe 
kennis over het jonge brein in te zetten. Het boek 
is geen wetenschappelijk naslagwerk, maar een 
toegankelijke verkenning van het brein dat je een 
aanzet kan geven om verder in te zoomen op wat 
jouw interesse wekt.

V O O R  W I E  I S  H E T  B E S T E M D ?
Loop wil graag een breed publiek bereiken en 
brengt haar kennis over het brein in een heel vlot 
leesbare taal over. Het boek is een aanrader voor 
iedereen die het pad van kinderen en jongeren of 

hun ouders kruist. Opvoeders, ouders, 
leerkrachten, coaches ... krijgen een vernieuwde 
of stevig opgefriste, gebundelde kijk op 
groeikansen van het ontwikkelende brein. Het 
boek is geschreven met voorgenoemden als 
doelgroep, toch zijn de onderzoeken die aan 
bod komen niet enkel gericht op het jonge 
brein. De kennis van het brein is veel ruimer en 
ook toepasselijk voor breinen in een verdere 
levensfase. Loop neemt je in een zeer 
onderhoudende schrijfstijl met gemak mee 
door de wetenschappelijke onderzoeken die de 
laatste decennia over het brein zijn verschenen.
Als therapeut kan je de kennis over het brein 
inzetten om ouders handvaten te bieden of 
jongeren onderbouwd uit te leggen wat de 
effecten op je brein zijn als je bv. je gsm binnen 
handbereik houdt tijdens het studeren maar 
evengoed wat het effect daarvan is tijdens een 
gezellig avondje uit.
Mijn brein heeft alleszins genoten, nieuwe 
verbindingen gemaakt en bestaande 
verbindingen weer wat uitgediept!

U r s u l a  P r o o s t●



D O O R  E V E L I N E  T I J S

Peter De Graef
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Acteur en toneelschrijver Peter De Graef is een 

bijzondere man in ons theaterlandschap. Als mens 

ging hij door diepe dalen, maar zag uiteindelijk het 

licht. Dat straalt hij uit naar de wereld en verweeft 

hij spelenderwijs in de verhalen die hij vertelt.

“Ik ben mijn ego niet”

©  J o h a n  J a c o b s
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Al enkele jaren volg ik geboeid het werk van theatermaker Peter De 

Graef en sinds kort zijn we Facebookvrienden. Ook langs die weg 

inspireert hij, door de manier waarop hij spiritualiteit in het 

dagelijkse leven brengt. Wanneer De Graef op mijn scherm

kom ik meteen ‘binnen’ in zijn woonkamer. Goedlachs vertelt hij dat 

hij veel parallellen ziet tussen zijn activiteiten en therapie.

Peter De Graef: “Ik heb twee jaar geleden ‘Rudy’ gemaakt, dat was 

een voorstelling waar een therapeut komt vertellen over zijn leven. 

Veel therapeuten waren daar dol op. Ik denk dat we in hetzelfde 

gebied manoeuvreren, alleen vanuit een andere invalshoek. Jullie 

proberen mensen te helpen. Ik probeer erachter te komen: hoe ga ik 

mensen zo oprecht mogelijk op toneel zetten? Wat is het, een mens 

vanbinnen, hoe moet ik dat interpreteren?”

Laat ons dan meteen starten met een existentiële vraag: wat 
zegt jouw werk over wie jij bent?
“Wie ben ik? Wel, daar ben ik nu al 62 jaar naar op zoek. Maatschap-

pelijk gezien is de vraag dan: ‘Wat is het verhaaltje?’ Welk traject heb 

ik afgelegd? Het gekke is dat ik dan niet zomaar zeg ‘ik ben acteur’ of 

‘ik heb die opleiding gevolgd’ en zo. Allemaal flauwekul. Ik heb het 

gevoel dat het leven vooral gekleurd wordt door toevalligheden, die 

ik niet altijd gewenst hebt. En dat ik heb geprobeerd om mij 

drijvende te houden. En dat dat ‘zich drijvende weten te houden 

boven de toevalligheden uit’, dat dát nu net het werk is. Al die jaren 

was mijn schrijven en spelen therapeutisch, een uitlaatklep. Ik 

vertelde met welke moeilijkheden ik worstelde en welke oplossingen 

ik dacht gevonden te hebben. En dat heb ik altijd met heel veel 

enthousiasme gedaan. Maar tegelijkertijd is er het rauwe bestaan an 

sich, dat een intense worsteling is geweest.”

Als ik naar je levensverhaal kijk, was die worsteling er al vroeg.
“Het is redelijk verfrommeld begonnen:  een borderline vader, een 

dode moeder, een gehandicapte broer, een moeilijke tijd op de 

kostschool … Allemaal dingen waar je niet om vraagt, maar waarin 

je terechtkomt, en waarmee je moet zien te dealen. Tegen dat je dan 

een beetje volwassen wordt en begint te reflecteren, wordt het zeer 

moeilijk om de mindset over te pakken van mensen die geloven dat 

het leven maakbaar is en dat je kan worden wat je maar wil. Ook 

collectief: kijk naar het milieu, kijk naar Covid-19, wat is daar 

maakbaar aan? Ik zie niet anders dan dat we proberen om, ondanks 

de dingen die op ons pad komen, boven water te blijven. Als gevolg 

van mijn omstandigheden ben ik verhalen beginnen te vertellen. Het is 

niet zo dat ik daar bewust voor gekozen heb. Ik ben overal in terecht-

gekomen en ik heb mij gehandhaafd. Ik ben een handhaver.”

Als je dat zo zegt, klinkt het alsof we louter een speelbal zijn van 
onze omstandigheden.
“Op grond van wat ik bij de jezuïeten te leren kreeg, was ik een 

speelbal van het noodlot en zou ik mijn hele leven verfrommeld 

blijven. Maar tussen mijn twintig en dertig merkte ik dat ik vertroosting 

en heling vond door dingen te lezen over spiritualiteit, zoals over 

reïncarnatie en karma: het leven is een ontwikkelingsreis van de ziel, 

en je kiest je ouders en omstandigheden zelf, in samenspraak met 

hogere machten, die wijzer zijn en die het beter weten. Dus ging ik 

naar mijn eigen omstandigheden kijken van ‘oh dit is mijn keuze!’. En ik 

zag het leven dat je kiest als een soort koud buffet waarbij je je bordje 

vollaadt: ‘Ik wil die ouders, dat land, die ontmoetingen,...’’. Je kiest ook 

moeilijke dingen, precies omdat het een fantastische oefening is om 

daar overheen te klauteren.” 

Hoe doe je dat dan?
“Sinds mijn 45ste mediteer ik dagelijks. Ik zou dat nooit gedaan 

hebben als ik niet met het mes op de keel daartoe gedwongen was. 

Het leven is een grote stroom van veranderingen en ik heb mezelf 

geleerd om op die golven te surfen, in plaats van erin te verzuipen. Ik 

heb geleerd om open te staan: ‘Laat maar komen, ik heb vertrouwen 

en ik blijf dobberen, whatever happens.’ Dat klinkt al minder somber, 

dan de speelbal van de omstandigheden zijn.”

“We manoeuvreren in hetzelfde 
gebied, vanuit een andere 

invalshoek. Jullie proberen mensen 
te helpen. Ik probeer erachter te 

komen: hoe ga ik mensen zo oprecht 
mogelijk op toneel zetten?”

verschijnt,
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Is pijn volgens jou noodzakelijk voor spirituele groei?
“Ik heb geen enkele ervaring van groei of inzicht als gevolg van een 

leuk partijtje beachvolleybal, zeg maar. Ik heb gemerkt dat groei 

altijd het gevolg is van iets wat je op ego-niveau niet wilt, waar je je 

hakken voor in het zand zet. Het ego-niveau is een niveau waarin we 

als mens gevangen zitten. De overtuiging dat we ons lichaam zijn, de 

naam die aan dat lichaam wordt gegeven, de voorkeuren die het 

lichaam ervaart, onze geschiedenis … En de overtuigingen die bij het 

lichaam horen ... Dat ben ik. Maar dat is allemaal niet waar. Dat is 

allemaal relatief en niet zo solide als hoe we het ervaren. Wij zijn dat 

lichaam niet. En die geschiedenis, daar komen we wel uit, maar het 

is net omdat we er zo sterk in geloven, omdat we er zo van doordron-

gen en overtuigd zijn, dat het ook de werkelijkheid wordt waarin we 

terecht komen. Een beetje zoals bij Sinterklaas. Die bestaat niet, 

maar het geloof van de kinderen in Sinterklaas zorgt er wel voor dat 

er elk jaar voor miljoenen omzet in speelgoed wordt gerealiseerd. Of 

zoals God: die bestaat niet, maar het geloof erin zorgt er wel voor dat 

er koppen worden afgesneden. Het ego is dus het hardnekkige geloof 

dat we hebben in al die verhalen. Zoals ook die vraag ‘wie ben je?’. 

Dan vraag je me eigenlijk om mijn ego te beschrijven. Dat ben ik niet! 

Dat is vaak de oorzaak van ellende, omdat je merkt dat de verhalen 

niet kloppen. Alle miserie, ook wat je als therapeut bij je cliënten 

tegenkomt, kan je in principe reduceren tot problemen in de 

connectie tussen je ego - wat je denkt dat je bent - en de 

werkelijkheid waarin je zit.”

Veel mensen komen net in therapie omdat ze uitgedaagd worden 
in hun verhaal van wie ze zijn. Wat is dan de taak van een goeie 
therapeut volgens jou?
“Een hele belangrijke vraag die ik met de grootste schroom 

beantwoord. Omdat ik het niet weet. Als ik een mens in nood voor 

mij zie, of als ik een leerling voor mij zie die me vraagt om hem te 

helpen toneelspelen, tja, dan ga ik samen met hem op zoek naar hoe 

ik kan helpen. Want ik heb daar geen pasklaar antwoord voor. Ik kan 

enkel vertellen hoe ik er zelf mee heb leren omgaan. Bijvoorbeeld: ik 

weet dat de meeste mensen het niet kunnen opbrengen om te 

mediteren, dus dat kan ik ze niet aanraden. Ik weet wel dat het zeer 

waardevol is wanneer je mensen kan helpen losraken van hun

ego-overtuiging en in verband kan brengen met het gevoel van ‘dat 

wat we denken dat we zijn is veel meer, is ingebed in iets veel 

groters’. Maar hoe je dat precies doet ...”

Waar heb je zelf nog baat bij gehad, naast het mediteren?
“Zelf heb ik veel gehad aan werken met reiki. Je gaat dan proberen 

door handposities de energiestromen in het lichaam weer op gang te 

brengen. Maar het grappige is dat je als reiki-gever niet moet 

proberen te genezen, in tegendeel. Hoe minder je doet, hoe meer er 

gaat stromen. En dat is iets wat ik van het toneelspelen ook goed 

ken: ‘Doe nooit uw best op het toneel, probeer niet om te schitteren’. 

Want samen met het verlangen om te schitteren is er de angst om af 

te gaan, en dan sta je daar als een idioot. Dus gebruik je verbeelding. 

Wéés Hamlet. Zie de maan! Voel de wind! Verlang naar een vader! 

Voel hoe het is om te leven met je oom die je vader heeft doodgesto-

ken, om er samen mee te ontbijten elke ochtend! En speel dan 

Hamlet. Maar zegt nooit: ‘Oh ik hoop dat ze het goed vinden’. 

Natuurlijk doen we dat, op ego-niveau. En zijn we bang dat ze het 

niet goed gaan vinden. Maar van het ogenblik dat je geen resultaat 

verwacht, dat je gewoon die handelingen uitvoert, zoals bij reiki, dan 

voel je het stromen. En ik weet bij God niet waar ik mee aan het 

werken ben, terwijl ik wel weet dát er iets gebeurt! En dat is van een 

andere orde dan de verbale therapie. Ik heb dat zelf jarenlang 

gedaan en dat schoot niet op. Ik vertelde gewoon juicy stories over 

vroeger, en dat lucht wel op maar ... En het was dan merkwaardig dat 

ik op het einde van het uur moest betalen. Ik ben gewend dat ík 

betaald word om dingen te vertellen!” (lacht).

“Wij zijn ons lichaam niet. En onze 
geschiedenis, daar komen we wel 

uit, maar het is net omdat we er zo 
sterk in geloven, dat het ook de 
werkelijkheid wordt waarin we 

terecht komen.”
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Ben je lang in therapie geweest?
“Na een aantal jaren had ik zoiets van ‘nu is het klaar’. Ik kreeg het 

gevoel dat je probleem, door er veel over te vertellen, een onderdeel 

wordt van je identiteit. Ik denk dat ook als ik de #metoo-beweging of 

die van Black Lives Matter bezig zie. Jongens toch, beetje rustig met 

zo diep in die slachtofferrol te gaan zitten, want straks wordt dat een 

onderdeel van wie je bent! Probeer ook een beetje afstand te nemen 

van het trauma: ‘Ik ben zwart’ of ‘Ik ben vrouw’. Met alle respect, 

want ik vind wel dat we moeten aankaarten dat de dingen niet goed 

gaan. Maar het is gevaarlijk om daarin door te schieten. Dat gevoel 

had ik bij therapie ook: hoe meer ik over dat verleden vertel, hoe 

meer ik mij ermee verbind. En het is nú te doen. Ik moet aankomen 

in wat nú aan de hand is, want dat is de enige werkelijkheid. De rest 

zijn verhaaltjes. Het verleden is een verhaaltje, de toekomst is een 

verhaaltje. Is het dan niet echt gebeurd? Ah ja, waarschijnlijk wel. 

Maar niet op die manier waarop ik het mij nu herinner of er nu over 

vertel. Ik heb nu die emotie, daarom vertel ik het nu zo. Maar waar 

het om gaat is: hoe ga ik nu met die emotie om?”

Ja, wat doen we daarmee?
“Ik ben er bij uitgekomen dat de sterkste manier is: niks doen. Het 

laten bestaan. Net als bij reiki. Just let it be. Ga erbij zitten, wees 

aandachtig en luister naar al die verhaaltjes die voorbijkomen. Maar 

maak ze niet tot keiharde werkelijkheid. Ik heb dat urenlang gedaan, 

dat zitten, vaak ten einde raad, terwijl ik echt diep depressief was. 

Wat je dan merkt is dat alles voorbijgaat. Dat is iets heel belangrijks. 

Als je je eraan vastklampt, dan gaat niks voorbij, want je houdt je 

vast. Mensen zeggen vaak dat je moet loslaten. Maar loslaten is iets 

heel moeilijks, want dat klinkt als iets wat je moet doen. En zo werkt 

het niet. Loslaten is niet iets wat je doet, het is iets wat gebeurt. Zoals 

na een griep op een gegeven moment de koorts ophoudt, zonder dat 

je daar iets voor gedaan hebt.

Hoe maak jij dat dan mee? Kan je daar een voorbeeld van geven?
“Deze zomer verbleef ik een tijdje in het bos, en er was een vogeltje 

dat geweldig op mijn heupen werkte. Vanaf de zon opging tot ze 

onderging, maakte dat van zijn oren. Eén geluidje, niet eens een 

liedje ofzo, alleen ‘fwiet’ élke seconde. Het was puur een overspan-

nen vogeltje. Dus nam ik me voor ‘ik ga daar niet naar proberen te 

luisteren’. Ik heb daar ruim zeventien dagen over gedaan. Dat ik mij 

zat te ergeren aan dat beest, dat ik dat in gedachten tussen een 

bankschroef stopte en met een vlambout op tekeerging, op een 

aambeeld, met een hamer erop … dat ik dat tot een propje filet 

américain met pluimpjes sloeg in mijn hoofd! Ik zat daar met de 

grootste woede, ergernis, je wilt het niet weten. En dan, op dag 

zeventien, ik weet niet precies wat er gebeurde maar … het deed me 

niks meer. Dus ik had ‘losgelaten’, zogenaamd. Maar ik weet niet wat 

er is gebeurd. Ik ben alleen níet gaan lopen, dat is alles. Op een 

gegeven moment wordt dat iets in jou wat zich ergert, moe van 

zichzelf, en gaat liggen. Loslaten is iets organisch. En ik merkte toen 

dat dat voor alles geldt. Ook voor de manier waarop ik me erger aan 

politieke partijen, het klimaatprobleem, enzovoort.” 

Je pleit voor nederigheid en vooral niet teveel ‘doen’ om 
krampachtig een bepaald resultaat te bereiken? Mag ik dat zo 
verwoorden?
“Ja, dat gaat hem een hoop schelen. Ook in onze manier van leven. 

Wij gebruiken heel veel energie omdat we niet stil kunnen zitten. We 

Kort na zijn geboorte in Merksem op 31 januari 1958 verloor hij zijn 

moeder, groeide op bij familie en verbleef een tijd in een kostschool. 

Hij volgde dictie en voordracht aan de muziekacademie en 

studeerde theater aan het Koninklijk Vlaams Conservatorium. Als 

acteur acteerde hij bij onder meer Malpertuis, Paardenkathedraal, 

Nationaal Toneel Den Haag, Compagnietheater Amsterdam en 

Oostpool. Hij schrijft zelf theaterstukken. Peter is getrouwd en vader 

van Vincent, Lukas en Astrid.



zijn op een voortdurende zoektocht naar afleiding. Bang van het 

binnenste … Van het ogenblik dat je je focus verlegt naar het feit dat 

je bestaan bewustzijn is, en niet je lichaam of praktische zaken, dan 

merk je dat je eigenlijk heel weinig nodig hebt. Dat we dat geluk en 

welbevinden, waarnaar we eindeloos op zoek zijn, zelf kunnen 

genereren. Door ons te oefenen in niks te doen. Vanuit commerciële 

hoek worden we heel erg in het ego geduwd, omdat dat noden heeft. 

Ons ego deelt de hele wereld op in ‘goed’ en ‘niet goed’, ‘daar ga ik 

op af’ of ‘daar ga ik voor op de vlucht’. En de rest, wat daartussen zit, 

daar hebben we geen oog voor. Want het is pas als we een oordeel 

hebben, dat we iets gaan opmerken. Dus oordelen op zich is niet 

slecht, niet goed, maar onderdeel van ons waarnemingssysteem. Dat 

moet je ook niet proberen vermijden. Wat we wel kunnen doen, is 

minder belang leren hechten aan onze oordelen. We kunnen kijken 

naar de werkelijkheid waarin we leven en die we niet opmerken 

omdat we er geen oordeel over hebben. Wat een wereld er dan 

opengaat!”

Wat komen we dan tegen, bijvoorbeeld?
“Dingen die we verloren zijn omdat we in onze samenleving met een 

groeieconomie zitten. Hoe dat gaat uitdraaien, is lang niet zeker. De 

aarde is nu eenmaal een planeet waarop erge dingen kunnen 

gebeuren. Kijk maar naar IS, dat kan hier gebeuren en dat is 

verschrikkelijk. Ook het klimaat kan ervoor zorgen dat er zich straks 

miljoenen vluchtelingen over de planeet bewegen, dat er veel 

ellende is, zoals oorlogen … Maar zelfs al gebeurt dat, al gaan er 

twee miljard mensen dood in een conflict, wat verschrikkelijk zou 

zijn, dan nog blijven er vijf miljard over. En het bestaan zal zich 

opnieuw ontwikkelen, er zullen nieuwe diersoorten komen en we 

zullen op een hoger niveau in een nieuwe planeet terechtkomen. 

Daar ontkomen we niet aan. Wat we nu meemaken, zowel met 

Covid-19 als met het klimaatprobleem, is dat we als mensheid uit 

een ander vaatje moeten zien te tappen. Welk vaatje dat zal zijn, 

weet ik niet. Dat er slachtoffers zullen vallen, wees maar gerust, 

maar dat het bestaan niet ophoudt, daar kunnen we zeker van zijn. 

Het gaat door. We zitten als mensheid in een moeilijke en

weerbarstige bewustzijnsevolutie die zeer traag gaat. Het 

allerbelangrijkste is dus … geduld. Terwijl het niet opschiet, oefenen 

we geduld.

En terwijl we leren om ons los te weken van het resultaatgerichte, 

doen we ons uiterste best. Mijn motto is, ook terwijl ik op het toneel 

sta: onbekommerd alles geven. Doe uw uiterste best, maar probeer 

niks te bereiken. Dat is een hele sterke. Ook als ik ga mediteren, 

probeer ik niks te bereiken. Maar ik doe wel mijn uiterste best om 

mijn aandacht bij mijn ademhaling te houden.”

Veel mensen gaan in therapie net om een bepaald resultaat te 
bereiken: gelukkig worden, zich beter voelen – ook de groei- 
economie stimuleert die drang naar zelfontwikkeling. Hoe 
kunnen we als therapeut daarmee omgaan?
“Via het collectieve bewustzijn en onze cliënten worden we 

daarheen gesleept, naar dat resultaatgerichte. Laat dat resultaat 

eens in het midden. Het besef voor je cliënt is: het feit dat je hier 

binnenkomt, ís al een resultaat, er is iets aan het gebeuren in je 

leven, je bent je bewust aan het worden. En laat ons kijken wat 

hieruit voortkomt, stap voor stap. Maar dat vraagt van de therapeut 

zelf een hele grote tegenwoordigheid van geest. Ik denk dat je voor 

jezelf voortdurend moet oefenen in het ‘geen resultaat willen 

hebben’. Ook in je eigen leven. Want jij hebt natuurlijk ook een ego. 

En dat ego ziet overal mogelijkheden, dingen die niet in orde zijn, het 

oordeelt, en wil goedmaken wat niet in orde is. Maar dat werkt 

allemaal niet, al die oplossingen van het ego. Dus kan je enorm 

oefenen in het laten zijn van de dingen die niet in orde zijn. Kijk, als 

je honger hebt, steek je op een gegeven moment vanzelf een 

boterham in je mond. Dan doe je ook niks, snap je. Dat was niet iets 

waar je je moet aanzetten, of waar je naartoe werkt of zo. Als uw kot 

vuil is dan moet je kuisen. Punt. Op een gegeven moment is het 

genoeg geweest, dan pak je de stofzuiger. Dat is eigenlijk ook niets 

doen. ‘Geen resultaat willen’ wil niet zeggen ‘geen actie nemen’.”

Wat je werk betreft: doe je zaken louter omdat je ze wil doen, of 
wil je iets meegeven?
“Ik heb nogal wat monologen gemaakt, maar enkel als het zich 

aandient als een vorm van genuine eagerness. Ik heb in mijn hoofd 

een kleine cinema, zodat ik tegen de binnenkant van mijn voorhoofd 

een film kan projecteren. En ik mag alles bepalen wat er in de film 

gebeurt. Dat is big fun! Zo kreeg ik bijvoorbeeld een beeld van een 

volwassen veertiger in maatpak, die een oud vrouwtje in mekaar 



sloeg. Gewoon vol in de maag, met zijn vuist. Dus vroeg ik mezelf: 

‘Wie zijn dat?’. Over die vraag heb ik een heel toneelstuk geschreven. 

Het bleken uiteindelijk moeder en zoon. De zoon had een hartziekte 

waardoor hij niet kon werken en bij die moeder moest blijven 

wonen. Hij moest iemand zijn en hij kon het niet worden. Op het 

hoogtepunt in dat stuk doet hij zijn moeder voor zich knielen en 

zegt: ‘Nu vergiffenis vragen!’. Waarop de moeder: ‘Waarom?’. Hij: 

‘Omdat jij mij op de wereld hebt gezet en ik het hier niet leuk vind!’. 

En daarop stampt hij haar zo hard mogelijk in haar maag. Waarop hij 

met slaande deuren de kamer verlaat. Terwijl de moeder, verkrampt, 

naar haar maag tastend, roept: ‘Jooooris! Je sjaal!’ Dat is het 

geworden. Wel, wij hebben allemaal van die momenten dat we het 

hier niet leuk vinden en we dat onze ouders willen verwijten. Het is 

iets heel universeels. Dat soort beelden komt er vanuit mijn 

binnenste op, verhalen waarvan ik denk: ‘Wauw, dit wil ik vertellen!’.”

Blijkbaar gaat het vaak over ellende. Of beter: over hoe uit 
ellende licht komt.
“Ik merkte dat wanneer ik iets serieus speelde, er bij mij veel humor 

op kwam zitten. Hoe donkerder, hoe grappiger. Wanneer collega’s 

dat deden, werd de zaal somber en zwaar. Als ik dan zat te kijken, 

dacht ik: jullie liegen, jullie zijn daar niet geweest, daar in die 

donkerte. Jullie beschrijven alleen de angst die je voelt als je vóór de 

grot staat. Want als je echt binnen gaat, merk je dat je licht 

tegenkomt. En je moet over dat licht durven vertellen, maar 

daarvoor moet je eerst die grot binnengaan. Dat is waar ik 

enthousiast van word, van dat licht. Ga eens niet op de loop! Ga daar 

eens in en probeer eens te stoppen met vluchten. Heel voorzichtig, 

heel traag. En als het niet gaat, doe je weer enkele stappen naar 

achter. Maar weet dat de heling bestaat uit het omarmen van je 

probleem, je woede, je verdriet, je pijn. Therapie zit ‘m in het feit dat 

je geleidelijk aan de moed en de skills verzamelt om de vluchtreactie 

te stoppen. En contact te maken met dat wat er ‘verkeerd’ is in jezelf. 

En dan mag je nog in je hoofd, op vlak van de verhaaltjes, anderen 

de schuld geven, de samenleving, je ouders … dat kan je toch niet 

tegenhouden. Maar probeer daar niet teveel belang aan te hechten. 

Probeer gewoon te zeggen van ‘oké, nu voelen we ons niet goed’. 

Wat kunnen wij als therapeut daarin betekenen, volgens jou?
“Als therapeut kan je zoeken naar verhalen en vormen die ingang 

vinden, zoals de schaduwtheorie van Jung, of het innerlijk kind of zo. 

Je moet kijken welke verhalen de beste zijn voor welke 

noodzoekende. Wat resoneert? En daarnaast is er dat grote 

reisverhaal van de ziel doorheen de levens van onbewustzijn naar 

verlichting. Als je de mensen op die grote reis, op dat spoor kunt 

zetten, als je ze kunt losmaken van de kleine reizen, in dit 

lichaampje, naar zogenaamd succes en rijkdom, dan doe je al heel 

wat. Want het overgrote deel moet in de mensen zelf gebeuren. Het 

is als groenten planten. Die moeten zelf groeien hè. Je kan ze niet elk 

uur gaan uittrekken om te gaan zien of er al wortels aan zitten. Je 

kan zon, licht en ruimte geven en dan ... kan het gebeuren.”

Peter De Graef is host van de openbare groep

'ZITTEN met Peter De Graef' op Facebook
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Verdriet

Het beukt tegen mijn hersenpan, stompt tussen mijn ribben

Aan de rechterflank, het zwemt rond in mijn ogen,

En het is oud, zo oud als het alfabet,

Even oud als de tranen in de gebalde vuisten

Van onze moeder.

Achter haar op elkaar geklemde lippen, verborgen in haar mond

Waar ze het kauwde en kauwde tot een hete brij,

Die vaak en plots

Uitbarstte in een stortvloed van woedende woorden,

Bij vuile voeten, een gevallen suikerpot, gebabbel in bed.

 

Zwart en rood stortten de woorden zich over ons heen,

Puntig als dolken boorden ze zich door mijn huid,

Plantten ze zich als overwinnaars in de weerloze kamers van mijn hart.

Oordelen, scherp als pas gewette messen, reten mij aan stukken,

Waartussen stroompjes ingehouden tranen hun weg zochten,

Mijn innerlijke boetserend tot een landschap vol kloven en dalen

En diepe meren met donkere bodems, afgesloten van het licht.

 

Na de bui slopen we op onze kousenvoeten rond,

Zo onzichtbaar mogelijk, stil en ver als sterren

Zoekend naar een houding, een woord, een gebaar om haar pijn

Te verzachten, haar toorn af te leiden, haar gunstig te stemmen.

Tot ze weer de lieve moeder was, die uit onze dromen.

Die zong en luisterde naar onze verhalen,

En taart bakte,

En zielsveel van ons hield.

Krisje Vermeiren
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Stop anorexia nervosa

W I E  S C H R E E F  H E T ?
Dr. Johan Vanderlinden is psycholoog en 
systeemtherapeut. Hij is één van onze grootste 
specialisten op het gebied van eetstoornissen, 
met meer dan veertig jaar ervaring, onder meer 
als coördinator van het eetstoornisprogramma 
van het Universitair Psychiatrisch Centrum KU 
Leuven. Verder zet hij zich in als voorzitter van de 
Vlaamse Academie Eetstoornissen en doceert hij 
als gastlector aan verschillende buitenlandse 
universiteiten. 

W A A R O V E R  G A A T  H E T ?
Dit boek wil een praktische handleiding zijn in de 
omgang met een veelvoorkomend probleem: 
ongeveer 0,8% van de vrouwen tussen 15 en 25 
jaar lijdt aan anorexia nervosa, en we zien de 
laatste jaren ook meer en meer mannelijke 
patiënten. Dr. Vanderlinden biedt een 
stapsgewijze en uiterst heldere blik op deze 
complexe problematiek. Na een grondige schets 
van de stand van zaken betreffende oorzaken en 
symptomen, biedt het boek een bijzonder goed 
uitgewerkte visie op hoe je als patiënt of als 
hulpverlener met anorexia kunt omgaan. 

Anorexia blijkt een zeer complexe realiteit te zijn: 
de auteur bespreekt psychologische, maar ook 
biologische en socioculturele verklarings- 
modellen. Bijzonder interessant is zijn uitgebreide 
bespreking van alle lichamelijke en andere 
symptomen die zich kunnen voordoen. Deze 
worden aan de hand van sprekende voorbeelden 
verduidelijkt. Uiteraard is er de vermagering, de 
angst om dik te zijn, het stoppen van menstruatie, 
de agitatie, vermoeidheid en hartkloppingen, 
maar ook bijvoorbeeld de 
persoonlijkheidsveranderingen, 
concentratiestoornissen en de ‘numbness’, een 
verminderd vermogen om gevoelens gewaar te 
worden. Linken met perfectionisme, 
zelfvertrouwen en lichaamsbeeld worden 
besproken.
Dr. Vanderlinden legt er sterk de nadruk op dat 
patiënten eerst en vooral bewust moeten zijn dat 
ze een probleem hebben, en dat er daarna aan 
hun motivatie moet worden gewerkt, vooraleer 
een behandeling kans op slagen heeft. Hij geeft 
hierbij verschillende concrete oefeningen die 
kunnen helpen om de motivatie helder te krijgen 
en te vergroten. Er worden zowel cognitieve 

opdrachten (zoals lijstjes maken, werken en 
dialogeren met ‘subpersoonlijkheden’ ...) als 
geleide visualisaties en meditaties meegegeven. 
Er wordt verder grondig ingegaan op hoe je een 
duidelijk behandeldoel en plan kan opstellen. 
Voorbeelden van vragenlijsten en plannen 
worden meegegeven. Heel verrijkend vond ik de 
bijlage die handelt over hoe gezinsleden en 
partners kunnen helpen bij de genezing. Al bij al 
is de praktische insteek van dit boek, in 
combinatie met een toon die compassie 
uitstraalt, heel inspirerend.

V O O R  W I E  I S  H E T  B E S T E M D ?
Niet alleen patiënten maar ook hulpverleners 
kunnen in dit boek leidraden vinden om bij de 
behandeling van anorexia nervosa richting en 
inhoud te geven. Het is dus in feite een 
praktijkboek, de talrijke praktische adviezen en 
opdrachten maken er een soort van werkboek 
van. Je kan er direct mee aan de slag.

R o s e m i e  V a n w y n s b e r g h e●
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Voel je welkom in de cirkel

Naar aanleiding van de oproep in onze vorige editie van METAFOOR (artikel n.a.v. de zelfdoding van 

Peggy Van den Branden) hebben we met enkele fijne I.V.-collega’s online een verkennend 

groepsgesprek gevoerd rond de mogelijke ondersteuningsbehoeften en -verwachtingen hieromtrent. 

In dit gesprek werd al snel duidelijk dat niet alles wat door of via de job in ons wordt aangeraakt, 

intervisie- of supervisiegewijs kan ondervangen worden. Laat staan dat we deze zaken altijd willen, 

kunnen of mogen delen met vrienden of familieleden. Ook zijn we in die relaties vaak op onze hoede 

om zwaarte toe te voegen, of willen we graag een zekere ongedwongenheid behouden omdat we meer 

zijn dan onze job. Of stuiten we op een onvermogen van de ander om ons (even) mee te dragen.

Wie zorgt voor de zorger?

Er bleek uit het gesprek geen bijkomende nood aan ‘hoe werken met 

die of die cliënt’, maar eerder aan ‘hoe het vuur in mezelf brandende 

te houden’ om te kunnen (blijven) werken met die cliënt, of, om te 

kunnen blijven staan in dat bepaald aspect van de job. Zeker 

therapeuten die al wat meer beslagen in het vak staan, vinden het 

vaak lastig om gepaste collegiale ondersteuning te vinden voor 

zichzelf.

Immers, als je al wat langer sleuteldrager bent, ken je het prachtige 

kasteel waarin je werkt als je broekzak. En ook al is elke bezoeker 

uniek, toch kunnen de kundigheid waarmee je - vaak moeilijke - 

deuren helpt openen en het enthousiasme waarmee je al vele 

bezoekers veilig en hartelijk doorheen het kasteel hebt geloodst, je 

bij momenten heel erg ‘op je eentje’ doen voelen. Want niemand 

windt zich op over de hardnekkige roest op de raderen van de 

ophaalbrug als jij ze toch elke keer weer weet omhoog te halen, of 

over het aandragen van het hout als de haarden overal heerlijk 

blijven branden.

En als je dat deelt, ben je dan eigenlijk nog wel goed bezig?

‘To keep the fire burning’ lijkt de normaalste zaak van de wereld. En 

dat is het ook. Dat is onze job en daar ligt ons hart. Maar in de 

veelheid en de diepte van ons werk als sleuteldrager kunnen we al 

eens vergeten om op tijd en stond in de wouden rondom te gaan 

wandelen of wat kwaliteitstijd door te brengen met onze huisdraak. 

Toch brengt dat niet altijd soelaas. Andere sleuteldragers zijn vaak 

ver ons bed: zij zijn ‘zoals wij’, en toch weer niet, want zij werken in 

andere kastelen met andere sleutels, bezoekers en draken. 



EEN PLEK OM SAMEN TE ZIJN
Uit het groepsgesprek kwam ook naar voor dat therapeuten zich leeg 

kunnen voelen tussen sessies door, als ze op zichzelf terugvallen en 

een groot contrast ervaren, of als de urgentie gepasseerd is. Soms 

regent het in ons hart en dus ook binnen in het kasteel. Soms kunnen 

we eraan twijfelen of ons kasteel wel een bezoek waard is …

Ook startende therapeuten kunnen een specifieke ondersteunings-

behoefte hebben. Want elke sleutel die je vergaart is prachtig, maar 

de sleutelbos dragen en gebruiken kan even vervullend als spannend 

zijn. Het kan vaak spannend zijn om toegang te krijgen tot alle 

kamers en in interactie te gaan met het leven dat zich daar afspeelt. 

Op schattenjacht gaan in de torenkamer wil vrijwel iedereen, maar 

vriendschap sluiten met de spinnen in de kelder om toegang te 

krijgen tot het archief en het opduiken van vergeten parels, kost 

meestal wat tijd en moed. En dan kan het fijn zijn te weten dat er nog 

sleuteldragers zijn uit andere prachtige kastelen, niet zo ver van het 

jouwe. Niet om te weten of ze anti-roestmiddeltjes of spinnentrucks 

hebben gevonden die werken, maar vooral om samen de riem met 

de sleutelbos op tijd en stond eens af te leggen en gewoon samen te 

komen, te zijn en te delen wat er leeft. Hoe het met ons gaat. Wat 

gaat. En wat niet gaat.

En zo kwamen we op het idee om een virtuele vuurcirkel te 

organiseren voor geïnteresseerde collega’s. Een plek om samen te 

zijn. Een plek waar jouw verhaal welkom is. Waar jij je mag laten 

zien. Waar jij je kan laten dragen.

Want onze verhalen zijn belangrijk. Onze verhalen hebben invloed. 

Wanneer we ze durven delen, laten we het licht terug binnen. 

Wanneer we ze delen, nodigen we de ander uit om samen aanwezig 

te zijn bij wat er is. Als de ander luistert en alles er mag zijn, 

verandert alles.

WAT IS EEN DEELCIRCEL

“To ‘listen’ another’s soul into a condition of disclosure and 

discovery, may be almost the greatest service that any human 

being ever performs for another.”

- Douglas Steere, author, teacher & Quaker Elder

De virtuele vuurcirkel is een deelcirkel. Het gebruik, in vele varianten, 

kent een lange traditie binnen diverse culturen, maar ook binnen de 

psychotherapie. De deelcirkel is een plek van kracht. Wie een plek in 

de cirkel inneemt, doet zichzelf een groot cadeau. 

Door open te delen wat er in je leeft en door écht beluisterd te 

worden, geef je jezelf de kans om dieper in verbinding te gaan.

In de cirkel ontvang je het geschenk van ruimte. Door de ruimte te 

krijgen én de ruimte te durven nemen om jouw woorden te vinden 

en uit te spreken, geef je erkenning en zichtbaarheid aan wat er in 

jou leeft. Kwetsbaarheid wordt kracht.

Door op jouw beurt oprecht te luisteren en aandachtig aanwezig te 

zijn bij het verhaal van de ander, en niets te willen veranderen of 

oplossen, geef je erkenning, zichtbaarheid en kracht aan de ander. 

 

OPROEP

We willen op regelmatige basis een online cirkel 

organiseren voor maximum zeven therapeuten per groep 

gedurende tweeënhalf uur. Carolien fungeert voor deze 

eerste cirkelbijeenkomst als gastvrouw; zij organiseert de 

bijeenkomst, start op, structureert en beeïndigt. Zij 

overloopt de spelregels van de cirkel, bewaakt de tijd en 

biedt structuur. De deelnemers dragen samen de kwaliteit 

van de inhoud en het welzijn van iedereen binnen de 

cirkel. Elke deelnemer en elke bijdrage is even belangrijk. 

Anonimiteit wordt gegarandeerd. Verhalen en persoonlijke 

gegevens zijn vertrouwelijk en blijven in de cirkel. 

Interesse?

Schrijf je je in bij Carolien via praktijk1852@gmail.com. 

Met vragen of twijfels kan je ook bij haar terecht. 
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Seksualiteit is een basisbehoefte, waarbij heel wat mensen 

enorme kwetsuren meedragen en deze zijn bovendien vaak 

moeilijk bespreekbaar. Hoe mooi zou het zijn om het taboe rond 

seksualiteit te doorbreken? Charona Janssens, criminoloog en 

seksuologisch hulpverlener, koos 'seksualiteit bespreekbaar 

maken' als thema voor haar eindwerk.

D O O R  C H A R O N A  J A N S S E N S

Let’s talk about sex!
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Het is belangrijk om als therapeut bewust te zijn van je eigen attitude 

rond seksualiteit, en wat dit betekent voor je aanpak naar je cliënten 

toe. Mogelijk heb je als therapeut niet geleerd om over seks te praten 

of weet je niet hoe je dit thema kan inbrengen in de therapie. Dan is 

het van belang om hiermee aan de slag te gaan en je dit onderwerp 

eigen te maken. Openheid lokt namelijk openheid uit. Ook dien je als 

therapeut te zorgen voor een goede afstemming op de cliënt: volg 

het tempo dat hij/zij aangeeft, maak gebruik van de taal van de 

cliënt, wees je bewust van je eigen referentiekader en maak de 

hulpvraag zo helder en concreet mogelijk ten einde de cliënt goed te 

kunnen volgen in zijn of haar verhaal.

Met dit artikel geef ik je graag een inkijk in mijn onderzoek. Het werd 

geschreven met maar één doel: het aanbieden van mogelijkheden, 

kaders en informatie om zelfstandig en onderbouwd rond 

seksualiteit te kunnen werken. Ik deel hieronder graag enkele van 

deze methodieken. 

Blootleggen van onbewuste gevoelens door vrije associatie
Seksualiteit (en/of intimiteit) roept soms onbewuste gevoelens op bij 

de cliënt. Bij deze methodiek laat je je cliënt alle woorden, gebaren, 

gevoelens, uitdrukkingen, geluiden, geuren … vertellen die volgens 

hem/haar gelinkt zijn aan seksualiteit en/of intimiteit. Er zijn geen 

restricties aan wat de cliënt mag delen. Je kan vragen aan de cliënt 

om de ogen te sluiten, een papier te nemen, gebaren te maken, ... En 

je kan de woorden die de cliënt gebruikt ook parafraseren om de 

vrije associatie door de cliënt op gang te houden. 

Ik start met het woord ‘seks’. Nina antwoordt met de volgende 

woorden: lichaam, intiem, vertrouwen, wantrouwen, pijn. Na dit 

laatste woord barst ze in tranen uit. Het katapulteert haar terug naar 

haar jeugd, waar ze door haar toenmalig vriendje werd misbruikt. Bij 

deze casus starten we op de cognitieve lijn, maar overstijgen we deze 

om op de proceslijn te belanden. De cliënt wordt zich hier bewust 

van haar gevoel.

Zicht krijgen op de gewenste beleving én de kwetsuren door het 
maken van een moodboard
Het is niet altijd duidelijk welke seksualiteitsbeleving aansluit bij de 

wensen van onze cliënten. Soms is het nodig om deze wensen te 

concretiseren en zelfs te visualiseren. Hierdoor zullen ook seksuele 

kwetsuren worden blootgelegd.

Bij deze methodiek vraag je de cliënt om een moodboard omtrent 

seksualiteit te maken. Dit bord kan gemaakt worden door middel 

van kleuren, prenten of woorden. Als therapeut beslis je zelf wat bij 

je cliënt past. Een moodboard kan worden gemaakt door een 

individuele cliënt of door beide partners wanneer je koppeltherapie 

geeft. De vraag blijft in beide situaties dezelfde: ‘Wat is de ideale seks 

voor jou?’. 

In koppeltherapie worden beide moodboards nadien vergeleken en 

besproken. Mogelijke vragen die je kan stellen bij het vergelijken van 

de moodboards:

 

Deze moodboards zijn ook zeer waardevol om te bewaren of op te 

hangen in de praktijk wanneer je cliënten opnieuw een afspraak 

hebben. Zo kan je er indien nodig telkens gebruik van maken of 

ernaar verwijzen. Wanneer je het niet zo vaak wenst te gebruiken, is 

het leuk om na een aantal sessies toch even terug te blikken om te 

kijken of er zaken veranderd zijn.

Ontdekken van het seksuele script via beelden
De manier waarop cliënten denken over seksualiteit kan belangrijke 

informatie bevatten voor het verdere therapeutische traject dat je 

met je cliënt zal afleggen. Bij deze methodiek voorzie je als therapeut 

verschillende foto’s of tekeningen die verwijzen naar seksualiteit. 

- WAT ZIE JE OP HET MOODBOARD VAN DE ANDER? 
- WELK GEVOEL GEEFT DIT MOODBOARD JOU?
- ALS JE HET VERGELIJKT MET JE EIGEN MOODBOARD,
  ZIE JE DAN VERSCHILLEN?
- ALS JE HET VERGELIJKT MET JE EIGEN MOODBOARD,
  ZIE JE DAN GELIJKENISSEN?
- KAN JE DEZE GEMEENSCHAPPELIJKE PUNTEN EVEN   
  TOELICHTEN?
- WAS  JE OP DE HOOGTE VAN WAT JOUW PARTNER ALS 
  ‘IDEALE SEKS’ OMSCHRIJFT?
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Ikzelf verkies illustraties van Frida Castelli maar er kunnen ook 

andere foto’s gebruikt worden van personen die intiem zijn, contact 

hebben, knuffelen, eenzaam zijn, e.d. Het is belangrijk dat je foto’s 

gebruikt waarbij je jezelf ook goed voelt. 

De therapeut laat de cliënt reflecteren over de foto’s door middel van 

volgende vragen:

Je kan ook vragen aan de cliënt om één foto uit te kiezen waarmee 

de volgende sessies kan worden gewerkt. Werken met foto’s en 

illustraties zorgt ervoor dat de cliënt op een andere manier kan 

praten over seksualiteit. Een foto legt een gevoel bloot dat niet altijd 

in woorden te vatten is.

Ik vraag haar wat ze op de foto ziet. Ze zegt dat ze liefde ziet, een man 

die zorgt en beschermt. Een man die zijn volle aandacht bij zijn vrouw 

heeft. De vrouw houdt hiervan, ze vertrouwt hem en durft naar achter 

leunen, steunend op hem. Ik vraag haar of ze deze foto kan vergelijken 

met haar eigen situatie. Wat is er hetzelfde? Nadien vraag ik haar of ze 

ook verschillen ziet. Al gauw omschrijft ze een gemis aan zorg, 

genegenheid en de eenzaamheid die haar hierdoor overvalt.

Door gebruik te maken van illustraties, komen we ertoe dat het 

eigenlijk geen seksueel probleem betreft, maar een gemis aan 

betrokkenheid, samenzijn, erkend worden. We merken hier dat de 

cliënt via het attractaat kan komen tot inzicht (semantiek). Hier 

kunnen we nu verder aan de slag (gerichte actie). 

Aanspreken van het seksuele deel in jezelf via goden en godinnen
Iedereen heeft een ‘seksueel deel’ in zichzelf, een seksuele subper-

soonlijkheid. Wanneer we merken dat dit deel te aanwezig of afwezig 

is, is het nodig om hier de nodige aandacht voor te hebben. Bij deze 

methodiek laat je de cliënt een brief schrijven aan bijvoorbeeld:

- ISJTAR: de godin van de seks, vruchtbaarheidssymbool uit het 

Antieke Mesopotamië;

- APHRODITE: de godin van de liefde, schoonheid, seksualiteit en 

vruchtbaarheid in de Griekse mythologie; 

- VENUS: de Romeinse godin van de liefde;

- EROS/CUPIDO OF AMOR: god van de liefde en het schoonheidsver-

langen in resp. de Griekse en Romeinse mythologie. 

Welke god/godin iemand ook kiest, hij/zij spreekt het stukje in 

zichzelf aan dat deze vertegenwoordigt en nodigt het uit om meer te 

zijn zoals hij/zij verlangt.

Je vraagt hem/haar om deze god/godin rechtstreeks aan te spreken 

en zinnen te starten met ‘ik merk dat’, ‘ik zou graag’, ‘ik hoop’ of ‘ik 

verlang naar’. De brief is zo lang als nodig en pas klaar wanneer de 

cliënt er blij mee is.

Wanneer je reeds een traject inzake seksualiteit met je cliënt hebt 

afgelegd, kan je ook vragen om een brief te schrijven naar zijn of haar 

vroegere ik, van enkele weken of maanden geleden. De inhoud van 

de brief is dan gericht op het verschil tussen vroeger en nu. Waar 

staat je cliënt nu? Waar is hij/zij trots op? Wat had hij/zij graag anders 

gezien?

Ik vraag Lisa om een brief te schrijven aan de godin van seks die in 

haar huist. Enkele stukjes die in haar brief naar voor kwamen, zijn:  

- Ik hoop je wat meer te zien zodat seks voor mij fijner wordt;

- Ik zou graag meer je aanwezigheid voelen;

- Ik merk dat ik sexy wil zijn, wil weten dat mijn man mij begeert en ik 

wil dit ook kunnen toelaten.

- WAT SPREEKT JE AAN? 
- HEEFT DEZE FOTO EEN POSITIEVE OF NEGATIEVE   
  BETEKENIS?
- WELKE GEVOELENS ROEPT DE FOTO OP?
- WELKE GEDACHTEN ROEPT DE FOTO OP? 
- HERKEN JE JEZELF (EN JE PARTNER) IN DE FOTO?
- WAT ONTBREEKT ER OP DE FOTO? WAT WIL JE ERBIJ?
- WELKE FOTO WEERSPIEGELT JOUW VERLANGEN?
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Ontdekken van patronen of problemen over generaties heen via 
het genogram
Seksualiteit is, net als heel wat andere onderwerpen, onderworpen 

aan generationele invloeden. Wanneer we hulpvragen willen 

bekijken over de generaties heen komen we al snel bij de contextuele 

therapie. Die werkt vaak met een genogram; een stamboom die 

inzicht geeft in generationele patronen en familiebanden.

Hier wil ik enkel een uitbreiding geven op de bestaande methodiek. 

Je vraagt, net zoals bij het ‘originele’ genogram, om de familie te 

tekenen. Wie zijn de ouders, broers, zussen? Betreft het een nieuw 

samengesteld gezin? Wanneer het genogram op papier staat, ga je 

het seksuele patroon of probleem erop aanbrengen. 

Volgende vragen kunnen je helpen bij het optekenen van het patroon 

in het genogram:

Dit genogram wordt in de literatuur ook wel het ‘sexual genogram’ 

genoemd. Het bekijken van seksueel gedrag is een complex gegeven 

dat eveneens, net als de culturele of spirituele component, op een 

genogram kan worden geplaatst. Mogelijke inhouden van dit 

seksuele genogram zijn het aanwezig zijn van seksuele geheimen, de 

manier waarop er over seksualiteit en intimiteit werd/wordt 

gecommuniceerd (openheid), het plaatsvinden van intieme 

gedragingen, de manier waarop er wordt omgegaan met het verschil 

man-vrouw, seksuele relaties, gender en aantrekking. Het toevoegen 

van een seksuele dimensie in het genogram zorgt ervoor dat de 

cliënt een volledig beeld krijgt van de geschiedenis van de 

individuen.

Een variant op deze methodiek is het laten maken van een ‘sexual 

timeline’ waarbij je de cliënt vraagt om alle belangrijke 

gebeurtenissen te noteren (van vroeger tot nu) die hem of haar 

seksueel hebben gevormd. Dit vormt uiteindelijk een seksuele 

levenslijn die in de therapie kan worden besproken.

Communicatiepatronen blootleggen en aanleren hoe op een 
assertieve manier te communiceren 
Praten over seksualiteit is voor partners vaak niet makkelijk. Vaak 

merk ik een destructieve manier van communiceren die leidt tot 

frustraties, ruzies en soms ook het einde van de relatie. Het is 

belangrijk dat je cliënten over voldoende communicatieve 

vaardigheden beschikken om praten over seks mogelijk te maken. 

Het is hierbij belangrijk dat aangeleerd wordt om op een assertieve 

manier te reageren. Er zijn nl. verschillende manieren van reageren:

 1 - Wanneer je op een subassertieve manier reageert, maak je jezelf 

ondergeschikt aan je gesprekspartner. Je cijfert jezelf weg en geeft 

geen gehoor aan je eigen noden, wensen en verlangens. Je partner 

voelt zich goed, maar dit is gebaseerd op een illusie. Jij voelt je er 

immers niet goed bij. Dit uit zich bijvoorbeeld in het toegeven aan 

seksuele handelingen of tolereren van seksueel of intiem gedrag, 

terwijl jij je hier niet comfortabel bij voelt. Of in genoegen nemen 

met te weinig of te weinig boeiende seks terwijl je meer verlangt.

2 - Wanneer je op een manipulatieve manier communiceert, heb je 

geen oog voor de noden van je partner. Je probeert je partner te 

overtuigen om iets te doen wat jou voordeel oplevert. Jij hebt een 

goed gevoel bij deze communicatie, jouw partner heeft een negatief 

gevoel. Ook als die zich niet bewust is van de manipulatie, toch heeft 

hij/zij vaak een knagend negatief gevoel omdat het niet strookt met 

zijn of haar eigen wensen en verlangens. Een partner die op een 

manipulatieve manier aan zijn seksuele noden wil voldoen, zal 

gebruik maken van list en/of beloftes om te krijgen wat hij verlangt. 

Cliënten die op deze manier over seksualiteit communiceren zijn 

vooral met zichzelf bezig. 

3 - Ook wanneer je op een agressieve manier reageert, heb je geen 

aandacht voor de noden van je partner en zal je die van jou, op een 

onrespectvolle manier, opdringen aan je partner. Een agressieve 

manier van communiceren brengt vaak veel emotie met zich mee en 

kan potentieel leiden tot een situatie waarin er sprake is van 

intrafamiliaal geweld. De partner zal zich hier heel negatief bejegend 

voelen, wat voor hem/haar zal leiden tot een negatieve connotatie 

van seksualiteit. 

4 - Wanneer je op een assertieve manier reageert, heb je zowel oog 

- WAAR ZIE JE DIT PATROON NOG TERUGKOMEN? BIJ WIE?
- WAAR WAS HET ER NIET? 
- HOE WAS DE BAND TUSSEN DEZE MENSEN? 
- WAT ZEGT DIT JOU?



voor je eigen welzijn als dat van je partner. Boodschappen worden 

gegeven op een manier die voor beide partners in het gesprek 

aanvaardbaar zijn. Beiden voelen ze zich gehoord en kunnen 

hierdoor een positief gevoel inzake seksualiteit ervaren. Cliënten 

hebben hier de mogelijkheid om aan te geven waar ze geen zin in 

hebben, hoe ze seksualiteit ervaren, waar hun voorkeur naar uitgaat. 

Dit zorgt voor een open sfeer die tegelijk zorgend is en waar beide 

partners een goed gevoel bij hebben. 

Door dit met de cliënt te bespreken, leer je hem of haar dat assertief 

zijn leidt tot een constructieve manier van praten over seks. Dit 

maakt het voor de cliënt ook mogelijk om grenzen aan te geven of te 

verleggen. 

Lieve werkt sinds enkele weken in een nieuw bedrijf. Ze werkt hier 

enorm graag maar door de lange dagen is ze vaak moe. Ze leert nog 

elke dag bij, blijft voor extra vergaderingen en leest thuis teksten om 

zich te verdiepen. Ook al ziet ze haar vriendin Elke heel graag, ze is ’s 

avonds erg moe waardoor seks een flinke opgave is. Ze wil Elke niet 

kwetsen, dus wanneer zij vraagt om seks te hebben, zegt ze vaak niets 

of wimpelt ze haar af. Dit is een manipulatieve manier van 

communiceren aangezien Lieve hiermee tracht te bekomen dat haar 

partner haar met rust laat. Wanneer Lieve zou beginnen roepen, zou 

haar reactie agressief zijn. Zichzelf wegcijferen en toch toegeven aan 

seks, zou een subassertieve manier van communiceren zijn. Voor Elke 

is dit niet makkelijk te begrijpen, waardoor er vaak ruzie ontstaat. Ik 

leerde Lieve om op een assertieve manier te communiceren. Verder 

bekeken we wat er wel mogelijk is inzake intimiteit, ook na een 

vermoeiende en lange dag. 

Voorbeelden van mogelijke assertieve reacties zijn;

LET’S DO IT!
Als therapeut zijn wij bijzonder goed geplaatst om het taboe rond 

seksualiteit te doorbreken. Praten over seksualiteit gaat ook over je 

gezondheid. Het gaat over jezelf goed voelen in dit specifieke gebied 

van je leven. Het gaat over het durven en mogen zijn wie je bent, elke 

dag opnieuw. Ik sluit graag af met een metafoor die in mijn ogen 

mooi weergeeft waarom we ons doelbewust moeten inzetten om het 

onderwerp ‘seksualiteit’ bespreekbaar te maken in de 

therapieruimte.

Praten over seksualiteit is als 
dobberen op een bootje, gedragen 

door emoties, verwachtingen, 
gedachten, culturele waarden, ... 

Soms is er geen stroming aanwezig 
en lukt het praten over het 

onderwerp heel goed. Soms is er een 
enorme stroming of is het bootje 

gezonken en lijkt praten over 
seksualiteit onmogelijk. Het is dan 
wachten tot je als hulpverlener, via 
het anker, het bootje dichterbij kan 
trekken om nadien samen de schade 
op te meten. Maar altijd is praten 

over seksualiteit nodig. Nodig om te 
laten zien hoe het zou kunnen zijn 

als het water rustig is.

- NEE, SORRY. DAAR HEB IK GEEN ZIN IN.
- IK WEET NIET GOED WAT JE BEDOELT.
- DAT ZEGT ME NIET ZO VEEL.
- IK GEEF DAAR LIEVER GEEN ANTWOORD OP.
- IK ZOU WILLEN VOORSTELLEN DAT WE…
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Freya Van den Bossche

Een popje spreekt

Freya Van den Bossche geeft trainingen in de 
poppentaal, o.a. op de E.A. Lees hier de verhalen 

vanuit de poppen zelf, wanneer ze helpen in haar 
werk. Meer info op www.dewereldvanfreya.be

©  U m a  V a n  d e n  B e r g h e

D O O R

50



Maar niet deze keer. Chris had verteld hoe vernederend en 

kleinerend haar moeder soms over haar sprak en hoe ze anderzijds 

door haar genegeerd werd, en welk een impact dat op haar had. 

Freya had gevraagd of het goed was dat eens op tafel te bekijken. 

Chris en haar moeder verschenen op tafel, en een zwarte schijf werd 

bij Chris gelegd voor het onrecht. “Geen enkel kind hoort vernederd 

of genegeerd te worden,” klonk het.

Na de vraag welke moeder Chris’ moeder had gehad, kwam ik. Zie 

me daar staan. Ik toren boven iedereen uit en word als uiterst 

dominant beschreven, vandaar al die rode schijven onder mij. 

“Niemand durfde tegen haar in te gaan, ook de mannen van de 

familie niet.” 

Je moet weten, van zodra ik op tafel sta, word ik de persoon die de 

cliënt presenteert. Alles wat de cliënt over mĳ vertelt, incorporeer ik 

en straal ik uit. Bij deze woorden overkwam me een kilte die ik nooit 

eerder had gevoeld. “Mĳn grootmoeder had koude ogen en ik was 

bang van haar,” vertelt Chris. Mĳn ogen worden ĳspegels. Ze 

vervolgt: “Mĳn mama had ook schrik van haar. Op een keer vertelde 

ze dat ze in het donker in de kelder werd opgesloten als ze stout was 

en ze nooit wist wanneer ze er weer uit mocht. Hoe haar moeder 

haar vervolgens dagenlang negeerde en ze niet wist wanneer dat 

voorbij zou zijn.” “Ondraaglijk voor een kind", zegt Freya. Wat een 

flauwekul, denk ik. Ik deed wat nodig was. Die dochter was onhan-

delbaar en had een franke mond.

“Kan je een popje kiezen voor je mama als kind?” vraagt Freya. En 

Chris kiest een klein popje uit de kast en zet die achter haar moeders 

figuur. Ze legt twee dikke zwarte schĳven naast dat meisje. Ze kĳkt 

lang naar die schĳven. "Als ik het zo bekĳk heeft mama geprobeerd 

het beter te doen," zegt Chris. “Ze gebruikt kritiek en negeert me 

soms, maar ik zie nu waar dat vandaan komt.” Ze neemt een gele 

schijf en legt die naast haar moeders figuurtje. Dat popje ziet er op 

slag zachter uit. “Ze sloot mij niet op, dat is haar verdienste.” 

Pff, denk ik. En mĳn verdienste dan? Zij hebben nooit honger gehad. 

Ik kom uit de tijd van meer slaag dan eten. Ik trek mĳn lippen in een 

strakke streep. Dat ze denken wat ze willen. Als ik de boel niet recht 

had gehouden, zaten ze in een weeshuis. Door mijn harde werk 

behielden we onze boerderĳ. Ik was mijn man kwijt door de oorlog, 

ik had geen tijd voor halfzachte opvoedingsmethodes. 

Onhandelbare kinderen zette ik in de kelder en dan kon ik de koeien 

gaan melken; tegen dat ik terug was, waren ze wel gekalmeerd.

Het beeld op tafel wordt verder opgebouwd. Bĳ iedereen wordt 

benoemd wat ze geven en welke problemen ze moeten trotseren, de 

zwarte en gele schijven groeien aan. Dan vertelt Chris over haar 

twijfels bij de opvoeding van haar eigen dochter, hoe ze door haar 

eigen geschiedenis soms te voorzichtig is en geen gezag heeft. Huh, 

dan kan ze van mij misschien wel iets leren, denk ik. 

De sessie is bijna gedaan en ze bergen al poppen op. “Wat zou 

gemaakt hebben dat zĳ zo geworden is?” vraagt Freya en ze wijst 

naar mij. Ha, tiens, ze heeft toch verstand in haar kop, die trien. “Ik 

weet het niet, maar ik kan het mĳn mama wel vragen. Ik wil het 

vragen. Want iedereen heeft zijn eigen goede redenen en beperkte 

keuzemogelijkheden, niet?” Als je dat maar weet, denk ik.

En toen mocht ik weer in de koffer tussen de andere grootouder-

popjes. Daar kan ik weer ontdooien.

‘Potverdikke dat was schrikke’.
Soms ben ik een hulpbron voor een cliënt, dan mag ik de lieve oma zijn, zo een die de 

cliënt onvoorwaardelijk lief heeft en ziet voor wie hij of zij is. Heerlijke momenten vind ik 
dat. De warme herinneringen die dan verteld worden, daar genieten wij, die op tafel de 

familie mogen vertegenwoordigen, met zijn allen enorm van.
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Een reflectie over over oases in de woestijn
en het zoeken naar verbinding 

Ik zit in mijn praktijkruimte. Veel licht en glas, omringd door bomen. 

Cliënten slaken een zucht van verlichting wanneer ze neerploffen of 

elegant plaatsnemen. Ze laten hun blik rusten op de tuin. Een vlijtig 

eekhoorntje passeert. Soms een brutaal roodborstje. Af en toe komt 

Bruce, mijn therapiekater, de ruimte binnen om zich discreet bij de 

sessie te voegen.

Ik bied rust aan. Die rust is een oase voor mensen die dorstig 

aankomen na een lange, droge tocht in de woestijn. Die woestijn 

staat voor de doldraaiende samenleving waarin mijn cliënten zich 

vergalopperen om de koers maar te kunnen volgen. Ze weten niet 

naar waar ze zich haasten. Alleen dat ze zich haasten. En in die haast 

struikelen ze en krabbelen ze recht. En soms dat laatste niet. 

Zacht tegengif 
De coronacrisis draagt allerminst bij aan het vinden van welzijn. We 

hebben ons te verhouden tot deze wereldcrisis en de niet aflatende 

stroom van updates, veranderingen, polemieken, conflicten en 

maatregelen die eruit voortkomt. Tot de voelbare opdeling van de 

samenleving. Gemeenschappen begluren elkaar. Generaties wijzen 

naar elkaar. Er is meer verontwaardiging en culpabilisering. Er 

ontstaat morele superioriteit. Internettrollen leven zich uit. Er is 

social blaming voor wat je wel of niet doet. En nudging. We moeten 

van alles. Applaudisseren. Mondmaskers naaien. We zijn schapen. 

Nee, anti-vaxxers. Complotdenkers. We zijn bang, gehoorzaam, 

strikt.  Ballorig of nonchalant. Daartussen bevindt zich een breed 

S A B I E N  J A G E R S
V O O R Z I T T E R  V . V . T . I . V .
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spectrum van coronabeleving waarop iedereen zich onzeker 

positioneert, niet wetend tot welk draaiboek zich te wenden. Er is 

zoveel niet-weten geweest in 2020. Er is angst en oorlogstaal. 

Vuurlinie. Gesneuvelden. We verontschuldigen ons voor onze 

jaarlijkse herfstverkoudheid. Dat heet voortaan kuchschaamte. We 

worden teruggedrongen tot in de primaire kern van ons bestaan: ons 

gezin. Als we dat al hebben. En we proberen, no pun intended, te 

blijven ademen. 

Opnieuw verbinden is afstand overbruggen
In december kopte VRT NWS dat onze jongeren vaker kampen met 

angst, eenzaamheid en suïcidale gedachten. Digitaal onderwijs is 

bezig aan een opmars, klaar om een nieuw normaal te worden. Het 

is een helpend alternatief, maar het blijft laveren voor gezinnen met 

één computer en het vervangt niet het belichaamde mentorschap 

van een échte leraar in een tastbare ruimte met daarin échte 

aanraakbare klasgenoten met een hartslag. Online therapie wordt 

aangemoedigd. Veel therapeuten namen de horde, installeerden een 

virtueel spreekkamertje en stelden vast dat het ook een helpend 

alternatief is. Net zoals op kerstavond je kaaskroket tegen de tablet 

houden om aan de bomma te laten zien wat je gaat eten. Het is beter 

dan niets en we worden er steeds meer bedreven in; er zit 

ongetwijfeld nog een boeiende ontwikkeling in. Maar ik heb cliënten 

die in voorzieningen verblijven, geen computer bezitten en ook geen 

ruimte vinden waar ze alleen kunnen zijn. Voor hen is online therapie 

geen piste. Ik heb oudere mensen die nog geweten hebben dat er 

slechts één televisie was in de hele straat. Zij hebben in hun leven 

zoveel technologische ontwikkelingen meegemaakt, aan een 

razendsnel tempo, dat ze afgehaakt zijn en de moed niet meer 

hebben om nu ook nog eens te leren facetimen om toch aan 

verbinding of therapie te geraken. Ik kan mildheid opbrengen voor 

die vermoeide weigerachtigheid.

Dus ik heb doorgewerkt. Face to face met handgel, afstand, 

verluchting. En soms ook met mondmasker. Geen schouderklopjes 

meer. Ellebogen dan weer wel. Hoffelijk, voorzichtig, zo aanwezig als 

binnen alle maatregelen en begrenzingen mogelijk en toegestaan 

was. Ik durf stellen dat ik, en velen met mij, levens hebben gered in 

deze coronatijd. Ik heb ontreddering, angst, verwarring en 

verstarring, rouw, verlies, uitputting in de ogen gekeken. Ik heb 

complotdenkers in mijn spreekkamer gehad, gevolgd door 

COVID-verpleegsters die op instorten stonden. Ze mochten er 

allemaal zijn. Ze waren allemaal bang. Voor dit ongrijpbare virus. 

Maar gaandeweg ook van elkaar. Want corona heeft mensen niet 

alleen ziek gemaakt. Het heeft hen ook tegen elkaar opgezet. 

Dit brengt ons bij hét woord van 2020 (het is niet genomineerd voor 

Woord van het Jaar, wat ik betreur): verbinding. Ongetwijfeld hebben 

we allemaal getracht in verbinding te blijven met onze cliënten, met 

onszelf, met onze dierbaren. Online, fysiek, we boden oases aan. 

Hopelijk boden anderen ons ook oases aan … Want wie zorgt voor 

de zorger? 

Hopen is niet verboden 
I.V.-gewijs is ónze oase. Waar we verzamelen, drinken van de 

bronnen, waar we verbinden met elkaar en ons warmen aan elkaars 

reisverhalen om opgeladen door te reizen. In 2020 kon onze hoogmis 

niet doorgaan. Uw bestuur en de werkgroep waren er het hart van in. 

We missen jullie! 

We hopen dat 2021 een zuurstofrijke mix van nieuw en oud normaal 

brengt. Waarin we anderhalve meters weer mogen overbruggen, uit 

onze bubbels mogen spatten en ook nieuwe ontwikkelingen en 

tendensen kunnen implementeren in een veranderde wereld. Waar 

I.V.-gewijs een feestelijke editie wordt met vertrouwde ingrediënten 

maar ook met extra feest én postcorona-confetti. We weten niet of 

het kan, maar hopen is niet verboden én zelfs vereist. 

Een nieuw jaar waarin het V.V.T.I.V.-bestuur blijft ijveren voor het 

bestaansrecht van de psychotherapeut. Jullie werden nauwelijks 

vernoemd in de media, maar achter de schermen stonden jullie 

met opgerolde mouwen in de overstroomde akkers van jullie 

cliënten, met weinig richtlijnen. Dat verdient ook een applaus. 

Elke dag. Het bestuur buigt voor jullie. Dank voor jullie 

volharding en laat ons in 2021 hart verbonden blijven. Hart, hè!
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Hilde Vleugels
De expressie van de menselijke psyche heeft psychotherapeuten en 

andere hulpverleners altijd gefascineerd. Creativiteit is vaak de rode 

draad in hun leven. ‘De Chaosfluisteraar’ werd een boek op het raakvlak 

van kunst en psychotherapie. In haar nieuweling vat Hilde het belang 

van creativiteit als helende en verbindende kracht.

De Chaosfluisteraar

‘ D e  C h a o s f l u i s t e r a a r ’  w o r d t  

u i t g e g e v e n  d o o r  W i t s a n d  U i t g e v e r s  

e n  i s  i n  h e t  v o o r j a a r  v a n  2 0 2 1  t e  

v i n d e n  i n  d e  b e t e r e  b o e k h a n d e l  e n  

b i j  d e  E d u c a t i e v e  A c a d e m i e .
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In memoriam
MARIA GILBERT

Als één van de oprichters van het EAIP werkte Professor 

Maria Gilbert vele jaren onvermoeid aan de uitbouw en 

bekendmaking van deze organisatie. Zij was het hoofd van 

Integrative Psychotherapy aan het Metanoia Institute 

(Londen) en ze was trainer en docent in opleidings-

instituten over heel Europa. Ze werkte als 

psychotherapeut, coach, supervisor en trainer van 

coaches. Daarnaast was zij auteur van boeken en artikels 

over Integrative Psychotherapy én een populair spreker

op tal van conferenties. We zijn onmetelijk dankbaar voor 

de geweldige bijdrage die Maria leverde aan het beroep 

van psychotherapie, in het bijzonder dat van de 

Integratieve Psychotherapie. Ze stierf vredig in haar slaap 

na enkele jaren van ziekte.

We zullen haar missen als collega en vriendin.

Bruno Van Den Bosch, Heward Wilkinson,

Kay Conroy en Joanna Hewitt Evans

1/12/2020

EXPOSITIE
Jeannette van Hoek

De natuur als vertrekpunt

Lees meer op pagina 22

of bezoek de expo van 9 januari - 20 april
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20
21

INTRAFAMILIAAL GEWELD
Marleen Van Laere

11 & 25 JANUARI

MORPHEUS OP DE SOFA
Marco Alibertis

18 JANUARI & 1 FEBRUARI 

ROUW- EN VERLIESVERWERKING
Ann Bilsen

21 & 28 FEBRUARI

SUÏCIDEPREVENTIE
Nike Baeten

25 JANUARI & 8 FEBRUARI

MENTALISEREN
Inge Wouters

26 JANUARI & 2 FEBRUARI

BRAINSPOTTING FASE 2
Marie-José Boon & Bénédicte Leys

22 EN 23 FEBRUARI & 1 MAART

CREATIEVE WERKVORMEN IN DE 
INDIVIDUELE THERAPIE

Katrien Cassiers

2 & 16 MAART

TRAUMA EN KINDEREN
Katrien Cassiers

11, 18 & 19 MAART

THERAPEUTISCH WERKEN MET 
HOOGSENSITIEVE KINDEREN

Enya Hooyberghs

22 & 29 MAART

VERWERKING VAN 
MISHANDELING OF MISBRUIK 

Anne Vandenbroucke

8 & 29 MEI 

ZANDSPELTHERAPIE
Katrien Cassiers

11 & 25 MEI

VERBINDEND WERKEN MET 
KOPPELS IN EEN CONFLICTSITUATIE 

Marco Alibertis

1 & 8 JUNI 

NUTRITIONAL PSYCHOLOGY
Sabrina Marx

31 MEI & 7 JUNI

COMPASSION FOCUSED THERAPY 
Marco Alibertis

14 & 21 JUNI

FAMILIEOPSTELLINGEN
Kris Jonckheere

19 MAART / 10 JUNI
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GESPECIALISEERDE JAAROPLEIDING KINDERTHERAPIE 
Katrien Cassiers

34 MAANDAGEN
JAAROPLEIDINGEN 2021

INTEGRATIEVE KOPPELTHERAPIE
Marco Alibertis, Hilde Geuens, Suzanne Kempeneers & Marleen Van Laere

10 MAANDAGEN

INTEGRATIEVE CREATIEVE OPLEIDING 
Suzanne Kempeneers, Katrien Cassiers, Kris Jonckheere, e.a.

18 DINSDAGEN

I.V.-COACHING 
Marleen Van Laere

6 MAANDAGEN

INTEGRATIEVE ROUW- EN VERLIESBEGELEIDING 
Ann Bilsen

10 DINSDAGEN

ZANDSPELTHERAPIE
Katrien Cassiers

8 MAANDAGEN

LEREN WERKEN MET FAMILIEOPSTELLINGEN 
Kris Jonckheere

10 DINSDAGEN

NUTRITIONAL PSYCHOLOGY
Sabrina Marx

6 DINSDAGEN

THERAPEUTISCH WERKEN MET MINDFULNESS EN COMPASSIE
Marco Alibertis

8 MAANDAGEN

(IMPROVISATIE-)THEATER & THERAPIE 
Suzanne Kempeneers

6 DINSDAGEN

TRAUMAVERWERKING
Anne Vandenbroucke

10 DINSDAGEN

A l l e  i n f o  o v e r  K M O - P O R T E F E U I L L E ,  O P L E I D I N G S C H E Q U E S  e n  E R K E N N I N G E N  o p

w w w . k m o - p o r t e f e u i l l e . b e ,   w w w . v d a b . b e / o p l e i d i n g s c h e q u e s  e n  e d u c a t i e v e - a c a d e m i e . b e
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ANN CEULEMANS is universitair geschoold in de taal- en 

letterkunde en bedrijfseconomie en studeerde in 2012 af als 

I.V.-therapeute. Ze heeft een praktijk voor individuele en 

relatietherapie in Kapellen. Haar nieuwsgierigheid naar een 

combinatie van kennis en lichaamsgericht aanvoelen van 

wat ‘juist’ is deed haar al talloze opleidingen volgen, vooral 

in het kader van traumabegeleiding. Als corrector leeft ze 

haar taalvaardigheid en oog voor detail uit bij Metafoor.

TANJA DIERCKX is Gestalt- en I.V.-therapeut en ontvangt in 

Berchem. Zij studeerde communicatiewetenschappen, 

werkt dertig jaar als journalist en tien jaar als psychothera-

peut. Om zichzelf in haar tweede job te vervolmaken, volgde 

ze trainingen in Focussen, Spiral Dynamics, Voice Dialogue, 

Creative Consciousness Coaching, Mindfulness en Super-

visie. Als hoofdredacteur van Metafoor combineert ze haar 

twee passies: magazines maken en zich verdiepen in de 

mens.

ANNE DIJCKMANS is van opleiding actrice en studeerde in 

2012 af als I.V.-therapeute. Ze heeft een eigen praktijk in 

Borgerhout voor volwassenen, maar werkt ook met 

kinderen. Zij raakte geïnspireerd door Gerbert Backx die 

oproept tot levensenthousiasme en bezielende inspiratie. 

Die vonk geeft zij graag door aan haar cliënten. Op woens-

dag werkt ze als vrijwilliger voor Touw. Voor Metafoor doet zij 

interviews en bespreekt ze boeken.

BRUNO VAN DEN BOSCH is oprichter en directeur van de 

Educatieve Academie. Hij is grondlegger, therapeut en 

docent van de therapeutenopleiding Interactionele 

Vormgeving, de gespecialiseerde opleiding creatieve 

interactie en de jaartraining familiesystemen. Van oorsprong 

is hij pedagogisch geschoold. Hij volgde daarnaast opleidin-

gen in Gestalt, psychosynthese, bio-energetica, brief-thera-

py, systeembenadering en hypnotherapie. Bruno is 

verantwoordelijk uitgever van Metafoor.

JORIS VAN DROOGENBROECK is geschoold in de informati-

ca, maar volgde zijn roeping en studeerde in 2017 af als 

I.V.-therapeut. Hij heeft zich bijgeschoold in relatietherapie, 

rouw, trauma, Brainspotting en Voice Dialogue. Sinds 2014 

heeft hij zijn eigen praktijk in Erpe-Mere voor individuele en 

relatietherapie. Voor Metafoor is hij een ware engel-doet-al. 

ANNEMIE WILLEMSE was twintig jaar journalist en werkte 

ook mee aan boeken. Hoewel het schrijven nog steeds als 

een rode draad door haar leven loopt, waaronder het 

interviewen voor Metafoor, voelt ze zich na diverse opleidin-

gen aan de E.A. met hart en ziel psychotherapeut. Ze 

begeleidde jarenlang cliënten bij Exentra, expertisecentrum 

voor hoogbegaafdheid, maar is nu vooral actief in haar 

thuispraktijk en bij groepspraktijk Coherent. Ze ziet veel 

koppels, maar ook individuen en ze is supervisor.

DE MENSEN
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METAFOOR is een uitgave van de V.V.T.I.V. of de Vlaamse 

Vereniging voor Therapeuten in de Interactionele Vormgeving. 

Het magazine verschijnt vier keer per jaar en wordt gemaakt 

door I.V.-Therapeuten en gedrukt door Universitas, 

www.universitas.be.

Reacties en bijdragen zijn welkom op: metafoor@vvtiv.be. De 

V.V.T.I.V. is gevestigd in de Patriottenstraat 35, 2600 Berchem.

Een abonnement op Metafoor kost 30 € per jaar voor België en 

35 € per jaar voor het buitenland (4 nummers per jaar). Betaling 

gebeurt door overschrijving op rekeningnummer IBAN BE20 

4045 0867 8156 met vermelding ‘Metafoor’. Prijs per los nummer 

bedraagt 8 € voor België en 9 € voor het buitenland.

Contacteer Christophe Batens op 03 2812167 of 

info@educatieve-academie.be.

INTERACTIONELE VORMGEVING is een therapievorm waarbij, 

vertrekkend vanuit een integratieve visie, verschillende 

therapeutische stromingen in interactie worden gebracht tot 

een nieuw model. In het nieuwe geheel dat I.V. vormt, 

bevruchten, verdiepen en verrijken de oorspronkelijke vormen 

elkaar zonder hun eigenheid te verliezen. I.V. beweegt zich in het 

spanningsveld tussen de universaliteit van de menselijke 

problemen en de eigenheid van iedere mens, heeft oog voor de 

mens in ontwikkeling en voor zijn existentiële en spirituele 

dimensie.

I.V. integreert experiëntiële met systemische elementen, en 

lichaamsgerichte en creatieve benadering met 

gesprekstherapie. I.V. sluit aan bij de vernieuwingen in 

psychotherapie omdat het oog heeft voor de grotere context en 

een meersporenbeleid voert.

HET MAGAZINE

INGE WOUTERS maakte na twintig jaar maatschappelijk 

werk de overstap naar psychotherapie. Als I.V.-therapeute 

begeleidt ze mensen in haar privépraktijk in Essen en in 

groepspraktijk Centrum Oost te Antwerpen. Binnen V.V.T.I.V. 

werkt ze mee aan de voorbereidingen van I.V.-gewijs. Op de 

Educatieve Academie geeft zij de tweedaagse workshop 

rond mentaliseren. Tot hiertoe schreef zij vooral hierover in 

Metafoor.

KIM WOUTERS leerde als journalist vragen stellen en 

verhalen vertellen. Als grafisch vormgever kreeg ze inzicht in 

problemen en hoe te communiceren met meer dan enkel 

woorden. Als fotograaf en videograaf kijkt ze steeds weer op 

een andere manier naar de dingen. En als I.V.-therapeut gaat 

het voor haar altijd over de mensen en menselijkheid. De 

driehoek draait als dat alles samenkomt tot één.

WERKTEN OOK MEE AAN DIT NUMMER:

GRIET GEERAERT, TRIS GILLIS, SABIEN JAGERS, SHARONA 

JANSSENS, ANNE-MARIE MOREL, CAROLIEN PEETERS, 

URSULA PROOST, NATHALIE RENARD, EVELINE TIJS, FREYA 

VANDENBOSSCHE, JEANNETTE VAN HOEK, ANNE VAN SLUIJS, 

ROSEMIE VANWYNSBERGE, DIANE VAN ZEGBROECK, KRISJE 

VERMEIREN, ANJA WOUTERS.
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