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Beste lezer

Met fierheid bieden wij jou deze brochure aan. Deze brochure beschrijft de opleiding  Lichaamsgerichte Psychotherapie, 
aangeboden door het opleidingsinstituut AgapeBelgium. Daarna biedt deze gids ook algemene informatie over de organisatie van 
AgapeBelgium en de richtlijnen om in te schrijven voor de opleiding. 

De aangeboden opleiding is met de grootste zorg samengesteld en getoetst aan de verwachtingen in het werkveld. Wij zijn trots dat 
we je kennis kunnen laten maken met een heel deskundig trainersteam dat bestaat uit docenten die met een groot enthousiasme en 
verantwoordelijkheidsgevoel hun kennis en vaardigheden wensen te delen. Als student zal je verwelkomd worden in een huis waar 
lichaamsgericht psychotherapeutisch werken sinds zijn ontstaan in 1986 een centrale plaats heeft ingenomen. AgapeBelgium is 
uitgegroeid tot een toonaangevend nationaal en internationaal opleidingsinstituut waar wij zowel organisatorisch als inhoudelijk 
steeds werken aan onze integriteit, kwaliteit en deskundigheid.  

De aparte en uitgebreide studiegids van deze opleiding kan je aanvragen via ons secretariaat. Deze gedetailleerde studiegids 
geeft jou een inkijk in hoe de opleiding voor jou wordt georganiseerd, wat de opleiding gedetailleerd inhoudt en waar jij als student 
rekening mee dient te houden.

Wij wensen dat deze brochure jou warm kan maken voor de opleiding en duidelijkheid biedt. 

Alvast bedankt voor je interesse,
Namens het hele trainersteam

Niek Ghekiere
Trainer LPT
Managing partner Agapebelgium

Juni 2022
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AgapeBelgium is een therapie- en opleidingscentrum dat kan stoelen op 30 jaar praktijkervaring. AgapeBelgium kent een rijke 
geschiedenis in het lichaamsgericht psychotherapeutisch werken enerzijds en het onderzoeken van spiritualiteitsbeleving anderzijds. 

De trainingen zetten de levenskwaliteit, de geestelijke gezondheid en de mogelijkheden om ‘te verbinden’ van de mens centraal. 

Vanuit de 2 pijlers lichaamsgericht werken en spiritualiteit biedt het centrum verschillende opleidingen en trainingen aan die onder de 
paraplu AgapeAcademy vallen, waaronder de opleiding ‘Lichaamsgerichte Psychotherapie’. 

De diverse trainingen en opleidingen binnen de Academy van AgapeBelgium worden door verschillende gespecialiseerde trainers 
verzorgd. Alle trainers respecteren de deontologie van AgapeBelgium en zijn bijzondere ambassadeurs van de lichaamsgerichte 
psychotherapie. 

Deze opleiding is geregistreerd bij de KMO-portefeuille. AgapeBelgium ontving ook recent het Qfor-label, wat garant staat voor 
kwaliteit en ervarig. Onze opleiding Dans- & Bewegingstherapie is dan weer erkend door Unesco.
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Wat is psychotherapie?
De Belgische beroepsvereniging voor wetenschappelijk onderbouwde psychotherapie (BWP Psychotherapie, 2021) citeert uit de wet 
dat “psychotherapie een bijzondere behandelingsvorm is waarin men op een consistente en systematische wijze een samenhangend 
geheel van psychologische middelen (interventies) hanteert, die geworteld zijn binnen een psychologisch wetenschappelijk 
referentiekader en waarbij interdisciplinaire samenwerking is vereist.” (definitie huidig wetgevend kader, BWP, 2021). Hierbij 
bestaan er verschillende psychotherapeutische stromingen of referentiekaders die een rijkdom betekenen doordat er een divers 
psychotherapeutisch aanbod uit voortvloeit.  

Wat is het doel van psychotherapie?
Naast het aanbieden van een ondersteunende relatie wenst psychotherapie veranderingen teweeg te brengen in niet-helpende 
patronen of patronen van denken, voelen en handelen die schadelijk zijn voor de persoon en/of zijn omgeving. 

Psychotherapeut worden
Psychotherapeutische zorg is een vorm van behandeling binnen de geestelijke gezondheidszorg die enkel uitgevoerd kan worden 
door hiertoe gekwalificeerde professionals. Dit zijn personen die na een basisopleiding tot klinisch psycholoog/orthopedagoog of 
arts een bijkomende opleiding volgden en hierbij twee jaar gesuperviseerde praktijk hebben doorlopen. Er zijn overgangsmaatregelen 
voorzien voor professionals die een andere vooropleiding hebben en zich gespecialiseerd hebben in de psychotherapie.  

Wat is lichaamsgerichte psychotherapie (LPT)?
LPT is een gespecialiseerde vorm van psychotherapie die de aandacht vestigt op de interacties die bestaan tussen lichaam en geest. 
Binnen de lichaamsgerichte psychotherapie staat de wederkerige relatie die bestaat tussen ons lijf, ons denken, onze gevoelens 
en onze inspiraties centraal. De lichaamsgericht psychotherapeut benadert emotionele, mentale en relationele problemen via het 
lichaam. Dit is geworteld in het concept dat mensen de wereld niet enkel ervaren in hun gedachten en hun emoties, maar ook in hun 
lichaam.

De persoon van de lichaamsgericht psychotherapeut
De professional die werkt met lichaamsgerichte psychotherapie is een behandelaar die blijft investeren in zelfonderzoek en de relatie 
met zijn of haar lichaam centraal houdt in zijn/haar leven. De diepgaande reflectie over eigen waarden, noden, blinde vlekken en 
beperkende patronen zijn psychosomatisch en somato-psychisch onderzocht. 

Hij of zij kent de lichaamsgerichte methodes grondig en heeft deze aan den lijve ervaren en geëxploreerd in een leertherapeutisch proces. 
De therapeut beschikt over kennis die gegrond is in de psychologische, psychotherapeutische, filosofische en levensbeschouwelijke 
wetenschappen. Daarnaast heeft de lichaamsgericht psychotherapeut een grondige kennis uit biologische en breinwetenschappelijke 
vakdomeinen.

Opgeleid worden in de lichaamsgerichte psychotherapie in AgapeBelgium
In de opleiding lichaamsgerichte psychotherapie die wij aanbieden zal iedere therapeut of psychotherapeut die reeds  kennis heeft 
van gesprekstechnieken, overdracht-tegenoverdracht en psychopathologie zich thuis voelen. Deze opleiding bouwt namelijk verder 
op deze verworven kennis en competenties. 

Deze opleiding is gebouwd op 3 pijlers: gespecialiseerde theoretische concepten, geijkte lichaamsgerichte therapeutische methodes 
en klinische toepassingen van lichaamsgericht (psycho)therapeutisch werken. Tijdens de opleiding investeer je als lichaamsgericht 
psychotherapeut in opleiding in jouw eigen professionele ontwikkeling via supervisie, intervisie en leertherapie met een bijzondere 
aandacht voor de relatie met het eigen lichaam.  

Beroepsmogelijkheden
Als lichaamsgericht (psycho)therapeut kan je zowel aan de slag op zelfstandige basis als binnen een geïnstitutionaliseerde klinische 
setting. Zowel groeps- als individuele therapie, maar ook relatietherapie zijn courante vormen. 

Ook vanuit het bedrijfsleven is er een toenemende interesse voor lichaamsgerichte psychotherapeuten. In het kader van human 
resources, depressie- en burnoutpreventie, maar ook in de vaardigheden die ‘people managers’ nodig hebben kan een lichaamsgericht 
psychotherapeut geconsulteerd worden.
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Cyclussen in de opleiding
Tijdens de opbouw van de opleiding werd steeds rekening gehouden met de professionele context van de student en de mogelijke 
gezinssituatie. De opeenvolging van de opleidingsdagen, week- en weekendonderwijs, residentiële modules en niet residentiële 
modules werden daarom nauwkeurig afgewogen. 

De opleiding LPT bestaat uit 3 cyclussen die over 3 studiejaren verspreid zijn. Elke cyclus is onderverdeeld in verschillende theoretische, 
methodische of praktische modules. Naast dit contactonderwijs wordt verwacht dat elke student deel uitmaakt van een opleidings-
intervisiegroep (deze wordt bij aanvang van de opleiding samengesteld) en investeert in leertherapie/supervisie. 

Opgeleid worden in de lichaamsgerichte psychotherapie vraagt een veilige en geborgen setting waarin studenten zich kunnen binden 
aan medestudenten, ‘schaduw' mogen exploreren en de kans krijgen om groepsdynamieken genuanceerd te verkennen. Deze setting 
bieden we aan binnen onze 'bootcamps'. Deze methodisch gekleurde opleidingsblokken verdiepen niet alleen de technieken en 
werkvormen maar geven ook bedding om aan zelfreflectie te doen, ervaringen uit te wisselen met medestudenten en te voelen hoe 
methodes inwerken op het eigen lichaam en het persoonlijk functioneren. Er zijn een aantal bootcamps die een verplicht residentieel 
karakter kennen.

Cyclus 1 Verkenningen
De eerste cyclus van deze opleiding bestaat uit 19 contactdagen. De eerste cyclus beoogt drie doelen:
• Het installeren van een opleidingsgroep die bedding geeft om op een veilige manier het lichaamsgericht psychotherapeutisch 

werken samen te exploreren;
• De fundamenten leggen waarop de volgende cycli kunnen uitgerold worden; 
• Het creëren van een grondig beeld van lichaamsgerichte psychotherapie. 

Deze eerste cyclus kent vrijstellingsmodules. Dit betekent dat mogelijks niet alle studenten steeds aanwezig zijn. Tijdens bepaalde 
modules kunnen bovendien externe studenten buiten de opleidingsgroep aansluiten. Dit is echter niet mogelijk bij referentiegroep-
bijeenkomsten die je altijd volgt met jouw vertrouwde studiegroep. 

LPT Cyclus 1 Verkenningen

Modules Opleidingsdagen
Vrijstelling  
mogelijk?

Dagonderwijs/ 
residentieel

Trainer

Bootcamp 1
Werken met het  
gespannen lichaam 
Adem in therapie

4 dagen Nee Dagonderwijs &  
residentieel
(2 dagen + 2 dagen)

N. Ghekiere &
G. Verstraete

Fundamenten van LPT & EBW® 2 dagen Ja Dagonderwijs J. Calsius

Het lichaam in de psychotherapie 2 dagen Ja Dagonderwijs N. Ghekiere

Het myofasciale lichaam 2 dagen Ja Dagonderwijs J. Calsius

Bootcamp 2
Handson-technieken

2 dagen Ja Dagonderwijs J. Calsius

Neurobiologische concepten binnen LPT 2 dagen Ja Dagonderwijs N. Ghekiere

Klinisch-therapeutische  
integratiedagen

2 dagen Nee Dagonderwijs P. Doll, 
S. Vanhaecke, 
G. Van Batselaere 

Bootcamp 3
Karakterstijlen 

3 dagen Nee Dagonderwijs M. Van Buren-
Molenaar & 
N. Ghekiere

Portfolio presentatie & evaluatie Nee Dagonderwijs N. Ghekiere

Totaal 19
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Cyclus 2: Essenties
De tweede cyclus 'Essenties' verdiept en nuanceert de materie die we tijdens het eerste jaar ‘Verkenningen’ behandelden. De relatie 
tot ‘het psychotherapeutisch werken’ wordt duidelijker. Zo gaan we dieper in op de methodes en leren we hoe een behandeling 
opgezet kan worden. Met name in het blok ‘het therapeutisch proces’ richten we ons op het verloop van de therapie en hoe we 
lichaamsgericht werken integreren in de praktijkvoering. De module 'Neurobiologische concepten binnen LPT' is de enige die in 
aanmerking komt voor vrijstelling.

LPT Cyclus 2 Essenties

Modules Opleidingsdagen Vrijstelling  
mogelijk?

Dagonderwijs/
residentieel

Trainer

Bootcamp 1
Adem in therapie

4 Nee Residentieel G. Verstraete

Fundamenten van LPT & EBW® advanced I 2 Nee Dagonderwijs J. Calsius

Fundamenten van LPT & EBW® advanced II 2 Nee Dagonderwijs J. Calsius

Neurolobiogische concepten binnen LPT 2 Ja Dagonderwijs N. Ghekiere

Bootcamp 2
Karakterstijlen

4 Nee Dagonderwijs M. van Buren- 
Molenaar

Het therapeutisch proces 2 Nee Dagonderwijs S. Van de Put

Klinisch-therapeutische 
integratiedagen

2 Nee Dagonderwijs P. Doll, 
S. Vanhaecke, 
G. Van Batselaere 

Bootcamp 3
Werken met het gespannen lichaam &  
handson-technieken binnen LPT Advanced

4 Nee Dagonderwijs J. Calsius &
N. Ghekiere

Evaluatie portfolio Nee Dagonderwijs N. Ghekiere

Totaal 22
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Cyclus 3: Specialisaties
De derde cyclus besteedt grote aandacht aan het werken met LPT in specifieke klinische situaties. In het blok ‘fundamenten van 
lichaamsgericht psychotherapeutisch werken en EBW®’ zal aandacht gaan naar specifieke doelgroepen en uitdagingen. Denk hierbij 
aan ‘lichaamsgericht werken met mensen met trauma’. Ook de bootcamps geven ruimte aan heldere en verruimende technieken. 
Denk hierbij aan de methode focussen en de methode ‘bewegingsanalyse’.  

LPT Cyclus 3 Specialisaties

Modules Opleidingsdagen
Vrijstelling  
mogelijk?

Dagonderwijs/
residentieel

Trainer

Bootcamp 1
Karakterstijlen 4 Nee Dagonderwijs M. Van Buren-

Molenaar

Fundamenten van LPT & EBW®
capita selecta

2 Nee Dagonderwijs J. Calsius

Bootcamp 2
Focussen 4 Nee Residentieel M. Kurzenacker

Klinisch-therapeutische 
integratiedagen

2 Nee Dagonderwijs
P. Doll, 
S. Vanhaecke, 
G. Van Batselaere 

Het therapeutisch proces: 
van anamnese tot behandeling 2

2 Nee Dagonderwijs S. Van de Put

Bootcamp 3
Bewegingsanalyse & werken met 
gespannen lichaam

4 Nee
Dagonderwijs & 
residentieel
(2 dagen + 2 dagen)

S. de Bruijckere & N. 
Ghekiere

Portfolio & evaluatie Nee Dagonderwijs N. Ghekiere

Totaal 18

Vrijstellingen
Het kunnen aanvragen van vrijstellingen komt tegemoet aan de flexibiliteit van de opleiding. Daarnaast mocht de flexibiliteit 
de intensiteit van de LPT niet in het gedrang brengen. Voornamelijk tijdens de eerste cyclus komen blokken in aanmerking voor 
vrijstelling. Geef graag aan op moment van inschrijven voor welke modules je vrijstelling wenst aan te vragen, aangevuld door relevante 
bewijsvoorlegging zoals diploma's, certificaten of andere bewijsvoeringsstukken. 

Opbouw van de dagcolleges
De dagcolleges, al dan niet opgebouwd uit aansluitende dagen, starten doorgaans om 9u30 en eindigen omstreeks 1730u. Er zijn 2 
korte pauzes voorzien van 15 minuten ('s ochtends en 's namiddags) en een lunchbreak van 1u. Voor opleidingsmodules waar catering 
niet voorzien is, vragen wij om je eigen lunchpakket bij te hebben. Koffie, thee en water worden gratis aangeboden in het centrum. 
Frisdranken kunnen verkregen worden tegen betaling. Het is mogelijk om de lunch in de keuken te bewaren en de microgolfoven te 
gebruiken. 

Opbouw van de residentiële modules
Tijdens de residentiële modules zullen technieken en verdiepingen centraal staan. Kenmerkend voor dit soort modules is het 
procesmatige karakter van de inhoud. Tijdens een residentiële module blijf je overnachten en eten op de opleidingslocatie. 

Voor de residentiële modules zal een andere tijdsplanning aangehouden worden dan bij de dagcolleges. Deze blokken starten vroeger 
in de ochtend en eindigen later in de avond. Op de eerste dag starten de lessen om 9u30 en werken we door tot 21u30. De volgende 
dag starten we met actieve meditatie en ontbijt om vervolgens tot de lessen over te gaan. Op de laatste dag eindigen we met de lunch 
en sluiten we af omstreeks 15u.

Het is steeds mogelijk om alle opleidingsblokken die bestaan uit opeenvolgende opleidingsdagen residentieel te volgen. Dit is een 
vrije keuze en wordt niet vanuit de opleiding verwacht. De extra verblijfskosten die dit met zich meebrengt, zijn niet inbegrepen in de 
opleidingsprijzen. Wens je niet verplicht residentiële blokken toch residentieel te volgen, richt je dan bji de inschrijving graag tot het 
secretariaat.
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In de basismodule steken we meteen van wal met een kernaspect van lichaamsgericht werken,  namelijk het belang van het onbewuste 
in therapie. Vervolgens gaan we dieper in op fundamentele ontwikkelingspsychologische processen zoals hechting, basisvertrouwen, 
lichaamsbewustwording, mentalisatie en hun relatie met zowel de klachtontwikkeling als het therapeutisch proces. Daarnaast 
leren we ontwikkelingsdynamisch kijken naar een brede waaier aanmeldingsklachten zoals spanning, angst, paniek, depressie en 
functioneel somatische syndromen maar ook borderline, de narcistische structuur en psychosegevoeligheid komen aan bod. 

Gewapend met de nieuwe bril voor geïntegreerd lichaamswerk uit de basiscursus, richten we ons nu op het centrale thema van de 
advanced module, namelijk ‘het gelaagde lichaam’. We starten met het verder uitwerken van het model uit de basiscursus maar 
ditmaal met een uitgesproken ontwikkelingsdynamische focus. 

In de module capita selecta specialiseren we onze kennis en vaardigheden uit de afgelopen opleidingsjaren door in te zoomen op 
specifieke thema’s en problematieken.

De leertherapeut / supervisor vormt de constante in jouw ontwikkeling binnen de opleiding lichaamsgerichte psychotherapie. Van 
studenten wordt verwacht dat ze beginnen met hun eigen leeranalyse. Hierbij geven we onder meer gehoor aan de overtuiging van 
Reich dat een lichaamsgericht psychotherapeut de cliënt niet kan helpen voorbij een punt waar de therapeut niet zelf geweest is. 

De leeranalyse biedt de student de mogelijkheid als cliënt te ervaren hoe lichaamsgerichte psychotherapie werkt. Het biedt de student 
ook de mogelijkheid om, in het kader van de overdracht, te werken aan persoonlijk thema's. 

De leeranalyse beslaat ten minste 50 uren en wordt gevolgd in groep en/of individueel bij één van de aangewezen leertherapeuten 
die zijn aangesloten bij het instituut. Groepsbijeenkomsten kunnen voorkomen in de vorm van bio-energeticagroepen, ademcirkels en 
andere lichaamsgerichte psychotherapiegroepen. 

LEERTHERAPIE EN SUPERVISIE

HET LICHAAM IN DE PSYCHOTHERAPIE: GESCHIEDENIS,  
THEORETISCHE KADERS & CONCEPTEN

Om de opleiding goed in te bedden starten we met een inleidend overzicht van de weg die het lichaam al heeft afgelegd binnen het 
(psycho-)therapeutische landschap doorheen verschillende tijden, culturen en stromingen. 

Vervolgens verstevigen we deze inbedding aan de hand van een stapsgewijze uitbouw van een trans-disciplinair en wetenschappelijk 
verankerd werkmodel om anders te leren kijken naar het lichaam in psychotherapie. Vanuit dit nieuwe en domein-overstijgende 
werkkader gaan we vervolgens aan de slag met een concreet aspect uit de dagelijkse praktijk, namelijk de hulpvraag, die we leren 
bekijken met een ontwikkelingsgevoelige bril. 

FUNDAMENTEN VAN LPT & EXPERIËNTIEEL LICHAAMSWERK (EBW®)

NEUROBIOLOGISCHE CONCEPTEN BINNEN LPT

Deze module verdiept de inzichten in neurobiologische processen die de effecten van lichaamsgerichte therapie verklaren. Komt aan 
bod in deze module: 

- de neurobiologie van ‘dreiging, stress en trauma’;
- belichaming en de neurobiologie van stress, burnout en depressie;
- belichaming en de neurobiologie van gevoelens, emoties en angst;
- belichaming en de neurobiologie van empathie, afstemming en hechting;
- belichaming en de neurobiologie van het geheugen; 
- linker-rechterhersenhelftintegratie;
- de polyvagaal theorie.
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KLINISCH-THERAPEUTISCHE INTEGRATIEDAGEN

Binnen deze module verdiepen wij hoe lichaamsgerichte psychotherapie in verschillende klinische settingen kan worden toegepast. 
Je krijgt les van verschillende gastdocenten die hun dagelijkse werken met lichaamsgerichte psychotherapie toelichten. 
Elke cyclus nodigt professionals uit die het lichaam eervol betrekken in hun therapeutisch werken. Op deze manier zal 
elke student ook leren hoe het lichaam betrokken kan worden in een klinische setting waar mensen met drugsverslaving, 
stemmingsstoornissen, psychosegevoeligheid enz. behandeld worden of waar ouder met kind samen komen om begeleid te worden.  

Als onderdeel van de opleiding bieden wij een module digitale weerbaarheid voor de starter aan. In de workshop starten we met 
de voordelen van managed services voor de KMO en de kleine zelfstandige. We bespreken hoe je hiermee van start gaat en zo je 
eigen content management systeem (CMS) opzet, je eigen aanwezigheid op het Internet zeg maar. Verder bekijken we hoe we met 
eenvoudige digitale tools de administratieve processen kunnen vereenvoudigen.

In de mate van het mogelijke gebruiken we gratis versies van bekende tools zoals email marketing, e-commerce, starter templates, 
document management systemen en zeker niet te vergeten backups. In plaats van digitale silo's te creeëren, leren we een eenvoudig 
model om alles binnen hetzelfde platform op te zetten.

Onze studenten gaan aan de slag met digitale intake formulieren en een geautomatiseerde afspraak kalender. Ze krijgen een 
introductie tot sociale media en daaraan gekoppeld digitale marketing. In het platform zit eveneens analytics verwerkt, voor de 
oplvolging van en het inzicht krijgen in je digitale wereld. Onmisbaar in 2023.

We duiken twee dagen lang in de diepte en gaan op zoek naar antwoorden op vragen als ‘hoe ziet het myofasciale lichaam eruit?’, 
‘wat zijn spierkettingen?’, ‘hoe geraakt (traumatische) spanning in het lichaam en er weer uit?’, ‘wat is myofasciale pantsering?’ en ‘wat 
gebeurt er bij een release van spanningsblokkades?’

Doorheen de module hanteren we actueel, wetenschappelijke onderzoek en een trans-disciplinaire bril die ons in staat moet stellen 
kritisch te kijken naar het eigen werk als therapeut. Aan de hand van casuïstieke oefeningen wordt de leerstof verankerd in de eigen 
praktijk.  

HET MYOFASCIALE LICHAAM

WERKEN MET HET GESPANNEN LICHAAM: BIO-ENERGETICA

Een eerste doel van bio-energetica is een mens technieken aanreiken om zichzelf te bevrijden van de belasting die deze spanning 
hem/haar geeft. Een ander belangrijk doel bestaat er ook in om de cliënt te helpen de taal van het lichaam te leren begrijpen en het 
verhaal ‘achter de spanning’ te ontmoeten. Ten laatste is het belangrijk om de cliënt te leren omgaan met ‘de nieuwe ruimte’ die 
ontstaat wanneer meer ontspanning en genieten aanwezig zijn.

De student leert de concepten lichaam, adem, expressie, energie, lichaamsspanningen, spierpantser, lichaamssegmenten, vibratie en 
gronding te begrijpen.  

HANDSON-TECHNIEKEN BINNEN LPT

Handson lichaamswerk is een erg krachtige tool die een unieke toegangsweg biedt tot de belevingswereld van de cliënt. Net omdat 
het een brug slaat tussen spreken over en bewegen vanuit lijfelijke ervaring is handson lichaamswerk een onmisbare schakel die 
aangrijpt op het lichaam. In deze module maken we uitvoerig kennis met diverse handson- technieken vanuit trans-disciplinaire bril. 

Dit betekent dat naast typische benaderingen uit LPT ook technieken aangereikt worden vanuit andere domeinen zoals osteopatisch, 
myofasciaal en energetisch lichaamswerk. Daarnaast proberen we telkens te vertalen naar herkenbare hulpvragen en klinische 
beelden.

ADEMTHERAPIE BINNEN LPT

Ademwerk (Breathwork) is een overkoepelend begrip van ademtechnieken en methodes die als doel het verbeteren van het fysieke, 
mentale en spiritueel welzijn hebben. 
Tijdens de 3 afzonderlijke blokken krijg je een theoretisch kader waarbij praktijktoepassing en zelfervaring centraal staan. 
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LICHAAMS- EN BEWEGINGSANALYSE IN LPT

In de module lichaams- en bewegingsanalyse leer je hoe je een gespannen lichaam en beweging(sexpressie) kan analyseren. Deze 
analyse houdt in eerste instantie in dat je een beweging kan plaatsen binnen een bepaald thema. 

Het herkennen van deze thema’s maakt het voor een lichaamsgericht psychotherapeut gemakkelijker om bewegingsinterventies te 
maken op basis van een genuanceerde observatie. 

HET THERAPEUTISCH PROCES. VAN ANAMNESE TOT BEHANDELING

Aan de hand van casuïstiek duiken we in de concrete klinische praktijk en we doorlopen het volledige behandelingsproces, te starten 
met het intake-moment. Voor de intake bekijken we diverse mogelijke anamnese-stijlen en leren we werken met het 4 kwadranten 
model, één van de fundamenten van lichaamsgerichte psychotherapie.

Kortom…we doorlopen het therapeutisch proces zoals het zich ontrolt in de tijd en we betrachten consequent de best passende weg 
te bewandelen waarlangs de cliënt weer bij zichzelf kan komen en kan groeien in autonomie.  

KARAKTERSTIJLEN

Een kind is al vanaf de geboorte bezig de verbinding met zijn verzorgers te behouden, terwijl het tegelijkertijd probeert voldoening 
te vinden voor kernthema’s als veiligheid, voeding, vertrouwen, vrijheid en vitaliteit. Hierin liggen ook de sporen van teleurstellingen, 
emotionele pijnen, verdedigingsmechanismen en disfunctionele omgangsvormen. 

Karakterstijlen biedt je naast een rijke kennis in de ontwikkeling van je persoonlijkheid ook een instrument om dynamieken te 
’diagnosticeren’ en te verbinden met interventies die inzicht, verruiming en verbinding realiseren. In elke module geven we ook 
aandacht aan de overdrachts-mechanismen die geassocieerd worden met de karakterstijlen.

FOCUSSEN

Focusing is een cliëntgerichte communicatie en methode om respectvol en verdiepend op gevoelens door te vragen. Ontwikkeld door 
de psychotherapeut en filosoof Eugene Gendlin in de jaren 60’. 

We leren stap voor stap en zonder oordeel contact maken met gevoelens in het eigen lijf (felt sense) en met het lijf en de felt sense 
van een ander. Hierbij onderzoeken we projectiemechanismen en het penomen van somatisch en cognitief overdracht met betrekking 
tot je eigen lichaamsverhaal.
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Praktijkervaring
Indien jij reeds (psycho)therapeutisch aan de slag bent, dan is de kans reeël dat jouw werkcontext je voldoende mogelijkheden 
aanbiedt om de geleerde ervaringen en de opgedane kennis te integreren in je werk. Deze praktijkervaringen gelden als waardige 
stage-uren en worden via de supervisie die je volgt gevalideerd. Verslaglegging is niet alleen noodzakelijk voor jouw praktijkvoering, 
maar zal ook voor de opleiding belangrijk zijn als toetsingsmiddel van de praktijkuren. 

Stage 
Werk je nog niet in een omgeving waarin je reeds praktijkervaring opdoet, dan dien je stage te volgen. De student gaat in dit 
geval zelf actief op zoek naar een stageplaats waarin het lichaamsgericht psychotherapeutisch werk kan toegepast worden. De 
opleiding verwacht dat je minstens 100 stage-uren loopt. Jouw leertherapeut/supervisor is vanzelfsprekend ontzettend nauw 
betrokken bij deze stage. Stage kent 2 evaluatiegesprekken: een eerste gesprek na 6 maand stage en een tweede evaluatie op 
het einde van een stageperiode. Dit evaluatiegesprek vindt plaats samen met de stagebieder, de student en het hoofd van de 
opleiding.

Ontwikkelingsportfolio als eindwerk
Als student zal je gedurende jouw opleiding je eigen ontwikkeling in kaart brengen en houden. Er wordt verwacht dat je deze 
ontwikkeling op een rijke en gedocumenteerde manier bijhoudt. Dit ontwikkelingsportfolio zal tevens jouw eindwerk zijn dat 
noodzakelijk is om het certificaat te behalen. 

Door het ontwikkelingsportfolio zal de student aantonen:
• welke ontwikkeling of groei hij/zij heeft meegemaakt door te reflecteren op de ervaringen en leerontwikkelingen tijdens de 

opleiding en stage;
• hoe hij /zij de theorie begrijpt en toepast;
• op welke manier leertherapie en supervisie hem/haar heeft gevormd;
• hoe hij of zij de methodes en technieken toepast;
• hoe een behandeltraject er uit kan zien.
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Cyclus 1 - Verkenningen 
2023

Cyclus 2 - Essenties 
2024

Cyclus 3 - Specialisaties 
2025

Bootcamp 1: bio-energetica &
adem in therapie 
19 - 22 januari 2023

Bootcamp 1: adem in therapie 
11 - 14 januari 2024

Bootcamp 1: karakterstijlen 
30 januari - 2 februari 2025

Fundamenten van LPT & EBW® basics 
9 - 10 februari 2023

Fundamenten van LPT & EBW® advanced 
I 
15 - 16 februari 2024

Fundamenten van LPT & EBW®  
capita selecta 
24 - 25 april 2025

Het lichaam in psychotherapie 
30 - 31 maart 2023

Fundamenten van LPT & EBW® advanced 
II 
21 - 22 maart 2024

Bootcamp 2: focussen en LPT 
15 - 18 mei 2025

Het myofasciale lichaam 
18 - 19 april 2023

Neurobiologische concepten binnen LPT 
9 - 10 mei 2024

Klinisch-therapeutische 
integratiedagen 
28 - 29 juni 2025

Bootcamp 2: handson-technieken & 
lichaamsgericht (psycho)therapeutisch 
werken 
20 - 21 april 2023

Bootcamp 2: karakterstijlen 
6 - 9 juni 2024

Therapeutische processen 
28 - 29 augustus 2025

Neurobiologische concepten binnen LPT 
11 - 12 mei 2023

Het therapeutisch proces binnen LPT 
22 - 23 augustus 2024

Bootcamp 3: bewegingsanalyse & 
werken met het gespannen lichaam 
23 - 26 september 2025

Klinisch-therapeutische integratiedagen 
8 - 9 juli 2023

Klinisch-therapeutische integratiedagen 
21 - 22 september 2024

Evaluatie & portfolio 
10 november 2025

Bootcamp 3: karakterstijlen 
14 - 17 september 2023

Bootcamp 3: handson-technieken 
advanced & werken met het gespannen 
lichaam 
15 - 18 oktober 2024

Evaluatie & portfolio 
17 november 2023

Evaluatie & portfolio 
Op aanvraag in november 2024
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Studiekosten
De opleiding waaraan je zal deelnemen bestaat uit verschillende cycli die op hun beurt opgebouwd zijn uit verschillende 
opleidingsblokken. De student schrijft zich in en betaalt per cyclus.    

Het collegegeld omvat alle colleges voor de betreffende cyclus, opdrachten, nakijkwerk, syllabi alsook de residentiekosten. De 
inschrijving geeft recht op een lidmaatschap bij de Society for Psychosomatic Medicines gedurende 1 jaar en de student ontvangt 
van hen gedurende dit jaar het tijdschrijft Psyche gratis.   

Het collegegeld kan, indien noodzakelijk, voor aanvang van een studiejaar worden aangepast aan de gestegen kosten volgens het 
indexcijfer. Het collegegeld of de aanbetaling is verschuldigd na ondertekening van het inschrijvingsformulier en na de wettelijke 
bedenktermijn van 14 kalenderdagen. Betaling dient te geschieden vóór de datum vermeld op de factuur. De cateringkosten van de 
modules die residentieel zijn, zijn om dezelfde reden ook in kaart gebracht.

Termijnbetaling 
Het collegegeld kan ook in termijnen worden voldaan. Wanneer je gebruik wenst te maken van deze regeling, neem dan graag contact 
op met het secretariaat (info@agapebelgium.be). Via het secretariaat wordt een afbetalingsplan opgemaakt. Hiervoor hebben wij 
een specifieke procedure opgemaakt (dmv SEPA domiciliëring) die ons toelaat in maximaal 12 maanden/termijnen de afbetaling te 
vereffenen. Voor het opmaken van dit afbetalingsplan en het maandelijks innen van de bedragen is er een éénmalige bijdrage van 30 
euro.

Verder kun je zelf aangeven in hoeveel termijnen je wenst af te betalen en wat de maandelijkse bijdrage is. Alleen vragen we om een 
verhoogde eerste betaling te doen en maximaal na 12 termijnen alles terugbetaald te hebben.

Prijsverhogingen op basis van gezondheidsindex
De modulekosten zijn steeds berekend voor het kalenderjaar waar de module in geprogrammeerd staat. Modules die in een volgend 
kalenderjaar worden opgezet, kunnen een prijsaanpassing kennen die niet hoger is dan de jaarlijkse gezondheidsindex. 

Het cateringgeld kan voor de residentiële blokken stijgen enkel wanneer plotse prijsstijgingen in voedsel- en energiekosten algemeen 
zijn. Ook hier zal de gezondheidsindex deze prijzen harmoniseren. 

Kostprijs opleiding

Cyclus Totaal 
aantal uren

Opleidingsdagen excl. 
intervisie

Portfolio &  
evaluaties dagen Totaal

Verkenningen (2023) 141 19 1 €3985*

Essenties (2024) 166 22 individueel €3590

Specialisaties (2025) 139 18 2 €3060

446 59

De opleiding bestaat uit 3 cyclussen in totaal. Samen goed voor 59 opleidingsdagen of 503 contact-uren.  Afhankelijk van het aantal 
opleidingsdagen verschilt de kostprijs per cyclus. 

De prijzen hieronder zijn geldig voor het studiejaar 2023-2025

* De kostprijs van het intakegesprek (€100) wordt in mindering gebracht bij definitieve inschrijving
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Restitutie 
Indien een student in de loop van de opleiding besluit te stoppen met de opleiding, kan er geen terugbetaling verwacht worden van de 
reeds betaalde gelden. Openstaande bedragen zullen nog steeds gevorderd worden via de domiciliëring.  

Aanwezigheid 
Indien je niet aanwezig kan zijn op een collegedag, geef dit dan tijdig door aan het secretariaat. Het afwezigheidspercentage mag 
per module niet meer bedragen dan 10% van de collegetijd. Indien een student meerdere dagen mist, kan hij of zij de gemiste 
opleidingsdagen in het volgende studiejaar inhalen. 

Annuleringsregeling 
Zie het inschrijvingsformulier voor de regeling rond annulatie.

Subsidies voor de opleiding
Je hebt de mogelijkheid om deze opleiding via de KMO-portefeuille te laten financieren. 
De subsidie via de KMO-p kan enkel voor studenten die werkzaam zijn in volgende sectoren: een erkend medisch of paramedisch 
beroep, kinesitherapeuten of werkzaam binnen de paramedische beroepen zijnde de homeopathie, de chiropraxie, de osteopathie en 
de acupunctuur. 

Wat niet geïncludeerd is in de opleidingskosten
De opleidingskosten includeren niet de boeken, leertherapie of supervisie die verplicht onderdeel zijn van deze opleiding.  

Society for psychosomatic medicines
Studenten die inschrijven aan de opleiding ontvangen één jaar gratis lidmaatschap bij de Society for Psychosomatic Medicines. 
Tijdens dit jaar ontvangen ze het tijdschrift Psyche en krijgen ze  korting op de bijzondere symposia die de organisatie jaarlijks inricht.

Vlaams Opleidingsverlof
Werknemers in de privésector in Vlaanderen hebben onder bepaalde voorwaarden recht op het Vlaams opleidingsverlof. Wij zijn 
momenteel in onderhandeling met de Vlaamse overheid om de opleiding erkend te krijgen voor Vlaams Opleidingsverlof.
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Toelatingscriteria
De opleiding lichaamsgerichte psychotherapie richt zich hoofdzakelijk tot iedereen die minstens een bachelordiploma behaalde, bij 
voorkeur in een mens-wetenschappelijke discipline. 
Zo beschikt de student bij voorkeur over een bachelor in de toegepaste psychologie, creatieve therapie, maatschappelijk werk, 
gezinswetenschappen, orthopedagogie, psychiatrische verpleegkunde, sociale readaptiewetenschappen, sociale verpleegkunde. Of 
een master in de klinische psychologie, orthopedagogie, seksuologie, dans- en bewegingstherapie, revalidatiewetenschappen en de 
kinesitherapie, lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen, psychomotoretherapie en geneeskunde. Het is ook mogelijk 
dat je beschikt over relevante werkervaring of dat je andere opleidingen/trainingen hebt gevolgd, wat het aannemelijk maakt deze 
opleiding te volgen. 

Verwacht wordt dat elke student werkt binnen de psychosociale sector, en kennis heeft van de psychopathologie, overdracht-
tegenoverdracht en gesprekstechnieken.  

Wie niet aan deze criteria voldoet kan contact opnemen met Niek Ghekiere, hoofd van de opleidingen in AgapeBelgium. Hij zal in 
overleg met de aspirant student bekijken of de mogelijkheid aanwezig is om te kunnen deelnemen aan de opleiding.

Studenten die een acute psychiatrische problematiek kennen, kampen met een alcohol-, eet- en/of drugsverslaving worden aangeraden 
te wachten om opleiding te starten tot deze klachten verholpen zijn. 

Een persoonlijke leertherapie bij een leertherapeut (die bij voorkeur verbonden is aan of gekend is bij het opleidingsinstituut), is 
vereist en start bij aanvang van de opleiding om in aanmerking te komen voor ‘het certificaat in de lichaamsgericht psychotherapie’.  

 
Daarnaast is elke student minstens 24 jaar oud. 

Om aan deze opleiding te kunnen starten, dien je bereid te zijn te reflecteren op jezelf én deel te nemen aan de belichaamde oefeningen 
die ingebed zijn in de lichaamsgerichte psychotherapeutische methodes. 

De opleiding vraagt en verwacht dat de student zichzelf ook inleest in de materie. De student kan zich hiervoor baseren op een 
afgestemde literatuurlijst en diverse artikelen en hand-outs. Hoewel verschillende ‘close readings’ ook in groep kunnen plaatsvinden, 
vraagt het verwerven van de kennis tijdsplanning en discipline.  

Basiskennis van de Engelse taal is vereist omdat een groot deel van de bestaande literatuur nog steeds in het Engels verschijnt.

Kortom, deze opleiding is geschikt voor jou wanneer je voldoet aan alle volgende criteria:
• je beschikt over een bachelor-diploma in de sociale wetenschappen of een bachelor-diploma in combinatie met relevante 

ervaring in de psycho-sociale hulpverlening;
• je bent minimum 24 jaar oud;
• je bent bereid te reflecteren op jezelf en de verbinding aan te gaan met medestudenten;
• je bent bereid om literatuur te verwerken, al dan niet in het Engels.

Inschrijven voor de opleiding LPT
De inschrijfprocedure kent 3 belangrijke hoofddoelstellingen:
• de opleidingsverantwoordelijke kan inschatten of de opleiding tegemoet komt aan de verwachtingen en doelstellingen van de 

student; 
• de student kan ervaren in deze opleiding ‘op de juiste plaats’ te zitten; 
• de student is op de hoogte van en kan zich verbinden aan alle processen die deze opleiding mogelijk maken.

Inschrijfprocedure
1. Je aanmelden voor de opleiding Lichaamsgerichte Psychotherapie kan via het online formulier op de website of via mail. 
2. Nadat wij jouw aanmelding hebben ontvangen, contacteren wij je voor een kennismakingsgesprek. Ter voorbereiding van dit 

gesprek vragen wij jou om een motivatiebrief op te stellen. De  thema's die tijdens de intake aan bod zullen  komen, vind je 
verder in deze brochure. Dit intakegesprek kent een eenmalige kost van €100. Dit bedrag wordt afgetrokken van de factuur bij 
inschrijving.

3. Pas na een positieve evaluatie van dit gesprek zal je je kunnen inschrijven voor de opleiding. Je zal hierover per mail op de hoogte 
worden gebracht. Nadien schrijf je je online in – mocht dit nog niet gebeurd zijn – zodat wij jouw gegevens ontvangen die nodig 
zijn om de administratie op te starten.

4. De administratieve inschrijving verloopt automatisch. Je ontvangt na je inschrijving een digitale bevestiging samen met de 
documenten die ingevuld moeten worden om je inschrijving definitief te maken.

5. Vervolgens ontvang je richtlijnen om toegang te krijgen tot de digitale leeromgeving van de opleiding. Deze bevat informatie 
waarmee je je alvast kan voorbereiden op de start van jouw opleiding.
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1. Jouw leerbehoefte. 
 

2. Hoe je reeds aandacht hebt gegeven aan jouw persoonlijke ontwikkeling. 
 

3. Jouw ervaring met (lichaamsgerichte) (psycho)therapie? 
 

4. Jouw huidige werkzaamheden en de mogelijkheden om deze te combineren met de opleiding LPT.  
 

5. Bereidheid tot zelfreflectie, mogelijkheden van emotieregulatie en vaardigheden in belichaamde zelfexpressie. 
 

6. Jouw lichamelijke en geestelijke gezondheid. 
 

7. Heb je reeds een leertherapeut of supervisor?

Wat aan bod komt tijdens het intakegesprek:
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Intervisiegroepen
Uit elke opleidingsgroep worden minstens 2 intervisiegroepen gevormd. 
Binnen deze intervisiegroepen zal je de aangeleerde technieken tijdens de eerste cyclus verdiepen. Vanaf de tweede cyclus kan 
je, naast het verder oefenen van de technieken, op basis van aangereikte intervisiemodellen stage-ervaringen of cliëntenwerk 
intercollegiaal onderzoeken. Elke cyclus veranderen de intervisiegroepen qua samenstelling. Een intervisie groepsbijeenkomst duurt 
gemiddeld 2 uur.  

Leertherapie en supervisie
Vanaf het begin van jouw opleiding start ook jouw persoonlijke leertherapeutisch proces. Leertherapie waar de lichaamsgerichte 
psychotherapie wordt geaccepteerd en beoefend, is een belangrijk onderdeel van jouw ontwikkeling en vorming. Deze leertherapie 
kan in groep plaatsvinden en/of op individuele basis. Wanneer je werkt met de opgedane kennis, technieken en ervaring dan zal je 
ook deze werkervaringen inbrengen bij jouw leertherapeut of supervisor. Verwacht wordt dat elke student gedurende de volledige 
opleiding 50 uren leertherapie en 15 uren supervisie volgt.  

 
Verslaglegging
Van elk opleidingsblok maakt de student een verslag (op basis van aangereikte vragen). Dit verslag vormt een onderdeel van de 
ontwikkelingsportfolio van de student. De student stuurt ons dit verslag toe na elk gevolgd opleidingsblok. Een eindverslag (waarvan 
richtvragen te vinden zijn op het studentenplatform) vormt de basis van de verplichte evaluatie op het eind van elke cyclus. 

Close readings
De student zal toegang krijgen tot een ruime literatuurlijst met verplichte en niet verplichte literatuur. De theoretische belasting in een 
eerste cyclus is minimaal, maar verruimt zich gradueel tijdens de daaropvolgende cycli. Intervisiegroepen worden gedurende de loop 
van de opleiding ook lees- en studiegroepen.  

Attest van deelname en certificaat
Na elke gevolgde module ontvangt de student een attest. Dit attest getuigt dat de student deel heeft genomen aan de betreffende 
module, minstens 90% aanwezig was en men kan verwachten dat de student de leerstof eigen heeft gemaakt. Voor de modules 
waarvoor de student vrijstelling heeft verworven, ontvangt de student een attest die de vrijstelling verantwoordt.

Nadat de student alle modules heeft gevolgd, stage heeft doorlopen en de portfolio heeft ingediend, ontvangt de student het certificaat. 

 

Rooster en boekenlijst 
Een overzicht van de modules en de geplande data zijn te vinden op de website en op het studentenplatform. Ook de boekenlijst zal je 
op dit studentenplatform vinden. Dit leerplan maakt melding van verplichte literatuur. Op het studentenplatform zijn meerdere boeken 
en resources te vinden.

Portfolio
De opleiding verwacht dat de student een eigen ontwikkelingsportfolio bijhoudt gedurende de volledige opleiding. Centraal binnen 
een ontwikkelingsportfolio is de reflectie op en de ontwikkeling van jouw competenties. Deze portfolio dient de student op het eind 
van de opleiding in. 

Studiegids
De achtergronden, procedures, modulebeschrijvingen, kwaliteitsbewaking, trainersprofielen en nog veel meer worden beschreven in 
de uitgebreide studiegids. Deze kan je aanvragen via info@agapebelgium.be
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• Manager AgapeBelgium
• Gecertificeerd bewegingsanalyste en Dans- & Bewegingstherapeut
• Hoofd opleiding Dans- & Bewegingstherapie
• Specialisatie:  

Bartenieff Fundamentals
• Lid internationale trainersteam van het Laban Institute for Movement Studies 

(NY)

STEPHANIE DE BRUIJCKERE

• Manager AgapeBelgium
• Master in Dance Movement Therapy & gecertificeerd lichaamsgericht psy-

chotherapeut
• Specialisatie:  

Bio-energetica & Authentic Movement
• Bestuurder Society for Psychosomatic Medicines
• Lid commissie Education in IACAET
• Voormalig voorzitter van BVCT-ABAT

NIEK GHEKIERE

dr. MICHELLE KURZENACKER

• MA Bewegingswetenschappen & Senior Dans & Bewegingstherapeut met 15 
jaar klinische ervaring 

• Lichaamsgericht psychotherapeut met eigen praktijk gespecialiseerd in Trau-
ma en Hechtingstrauma

• Sensory Motor Psychotherapie, ReAttach therapie & Vroegkinderlijke Ontwik-
kelingspsychologie

• Kerndocente voor de Master Human & Organizational Behaviour  
Rotterdam & Nijmegen

• Geregistreerd Supervisor & Leersupervisor
• Specialisatie: Authentic Movement & Dieptepsychologie na C.G.Jung

• Klinisch psycholoog (PhD.),  kinesitherapeut, osteopaat & lichaamsgericht psy-
chotherapeut

• Specialisatie:  
Geïntegreerde benadering van stress, psychosomatiek en trauma

• Uitgever van de boeken 'Werken met een lichaam dat moeilijk doet' &  
'In de wachtkamer van het lichaam'.

dr. JOERI CALSIUS
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MARJOLIJNE VAN BUREN-MOLENAAR

• Open Floor Embodied Movement-leraar &  
Transformational Breath Facilitator en Trainer

• Co-creator 'Wheel of Life' Academie
• Specialisatie:  

Ademwerk & belichaamde beweging
• Medewerkster International Breath Federation
• Medewerkster Atman (Ademwerk Oostenrijk)
• Voormalig staflid van BVCT-ABAT

GRIET VERSTRAETE

• Praktijk voor lichaamsgerichte psychotherapie
• Voormalig directeur Bodymind Opleidingen (NL)
• Specialisatie:  

Karakterstijlen, Ademwerk, Groepsdynamica, Integrated Psychotherapy
• Schrijver van het boek 'Precies, daarom - over narcisme en symbiose'
• Houder van het European Certificate of Psychotherapy (ECP)
• Lid van SBLP (Stichting Beroepsorganisatie voor Lichaamsgeoriënteerde (psy-

cho)therapie

SOPHIE VAN DE PUT

• Kinesitherapeute
• Fasciatherapeute MDB
• Experientieel Lichaamswerk
• Jarenlang werkzaam in groepspraktijk voor geïntegreerde zorg
• Begeleiding transdisciplinaire intervisiegroepen
• Docent geïntegreerd lichaamswerk
• Vice voorzitter Society for Psychosomatic Medicine
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• Licentiaat Godsdienstwetenschappen
• Lichaams- en ervaringsgericht therapeut -  Bio-energetisch  

Lichaamswerk (AgapeBelgium)
• Diensthoofd zinzorg & patoraal in het Psychiatrisch Centrum Beernem
• Oprichter en bezieler van Vuurstroom: gecertificeerd  

Vuurloopinstructeur, motivationeel spreker
• Specialisatie: 

Ervaring in de GGZ in de individuele en groepsbegeleiding in zinbeleving, leven-
skunst en geaarde spiritualiteit

PETER DOLL

SOFIE VANHAECKE

• Licenciaat L.O., psychomotorisch therapeut, dans- en  
bewegingstherapeut

• gecertificeerd bewegingsanalist (CMA), Pesso-psychotherapeut
• 17 jaar werkervaring binnen psychiatrische ziekenhuizen
• specialisatie: Lichaamsgerichte therapie bij angst - en  

stemmingsstoornissen
• complex trauma en DIS, in groep en individueel
• Somatic Experiencing Practitioner i.o.
• Oprichtster en docent improvisatie in dansschool Studio Credo

• 15 jaar ervaring als ervaringsdeskundige en groepsbegeleider in  
De Sleutel

• Ervarings- en lichaamsgericht coach 
• Preventiewerker voor Drugstories
• Graduaat- orthopedagogie en vierjarige opleiding  

ervarings- en lichaamsgerichte therapie en sjamanisme 
• Passie: Ervarings- en lichaamsgerichte therapie met groepen
• Specialisatie: Verslavingszorg en criminaliteit

GEERT VAN BASTELAERE
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