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DE PRAKTIJK VANDoor Karin de Jonge

In het Utrechtse bedrijfsverzamelgebouw ‘De Alchemist’ ontmoet ik Haike Germann in haar praktijk, het 
Centrum voor Emotieve Therapie. Een toepasselijke naam, die Alchemist, vindt Haike. In haar praktijk is 
ze namelijk regelmatig getuige van transformatieprocessen. Ze werkt met cliënten met emotionele pijn en 
trauma, en ziet vaak hoe mensen hun emotionele pijn omzetten in iets positiefs. Zelf heeft Haike veel baat 
gehad bij Emotieve Therapie. Vanuit die ervaring begeleidt ze nu andere mensen. Gedreven vertelt ze over 
deze nog relatief jonge loot aan de stam van therapievormen.

De Praktijk van  
Haike Germann

E
motieve therapie is ontstaan vanuit de regressie-
therapie en richt zich op het herstel van trauma’s. 
Grondlegger Ronald Duchateau en een collega, 
beiden van oorsprong regressietherapeut, ontwik-
kelden de therapievorm in hun gemeenschappe-

lijke zoektocht naar nieuwe, minder belastende vormen van 
traumaherstel. Haike vertelt: ‘Je kan praten over gevoelens 
en de oorzaak van de emotionele pijn, maar dat is vooral op 
cognitief niveau. Het voelen zelf gebeurt in het hier en nu, met 
je lichaam. Dat werd de insteek van de therapie. Emotieve 
therapie maakt gebruik van het autonome zenuwstelsel in de 
darmwand, het zogenaamde gevoelscentrum, ook wel bekend 
als the second brain.’

Bij emotieve therapie wordt gewerkt met de lading van emo-
tionele pijn, die voelbaar is in het lichaam. Haike legt uit: ‘Denk 
bijvoorbeeld aan de knoop in je maag, of de brok in je keel. Die 
lading ontstaat door niet verwerkte pijn en trauma, en komt 

Karin de Jonge heeft sinds 2007 een praktijk voor 
holistische massagetherapie. Zij begeleidt mensen 
op het gebied van lichaamsbewustwording, met 
name bij stress- en burn-out klachten. Daarbij put 
ze uit diverse bronnen, zoals de vierjarige hbo-
opleiding Holos, werkervaring in het welzijnswerk en 
training in diverse body-mindtechnieken.

in de onbewuste lagen van het bewustzijn terecht. In het da-
gelijks leven worden zo’n lading soms geraakt. Zo kan iemand 
opeens ontploffen tegen zijn kinderen, als oude pijn wordt ge-
triggerd. Daarom is het belangrijk om die lading weg te halen. 
In de sessies gebeurt dat door via bepaalde focustechnieken 
contact te maken met de oude pijn in het onderbewuste. De 
cliënt beweegt deze vervolgens naar het gevoelscentrum, ook 
met behulp van focustechnieken. Daar kan het geneutrali-
seerd worden. De cliënt voelt dan een beweging in de darmen, 
soms zie je een schokje of hoor je geborrel. We merken aan cli-
enten dat ze zich na de behandeling meer ontspannen voelen.’

Wat er precies gebeurt in de darmen, is nog een onderzoek 
waard, geeft Haike aan. ‘Wij hebben daar ideeën over die ge-
baseerd zijn op het onderzoek van dr. Michael D. Gershon. Hij 
schreef het boek ‘The Second Brain, a groundbreaking new 
understanding of nervous disorders of the stomach and in-
testine’. Daarin beschrijft hij de werking van het autonome 
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zenuwstelsel in de darmen en hoe bij prikkeling van bepaalde 
zenuwen in de darm de neurotransmitter serotonine wordt 
vrijgegeven. Dit stimuleert de peristaltische beweging van de 
darmen. Wij vermoeden dat dit de beweging is die voelbaar 
wordt als de lading het gevoelscentrum raakt. De vrijgekomen 
serotonine kan er vervolgens voor zorgen dat de cliënt ont-
spant.’

Haike volgde eerst een opleiding voor regressietherapie 
en kwam daarna in aanraking met emotieve therapie. Sinds 
2012 werkt ze ermee in haar praktijk en is inmiddels ook als 
docent en mede-schoolleider verbonden aan het Opleidings-
instituut SET. ‘Dit werk is echt mijn passie. Dat heeft te maken 
met mijn eigen zoektocht naar het oplossen van emotionele 
pijn. Als kind al was ik op zoek: waarom doen mensen zoals ze 
doen? Ik had veel vragen, voelde me vaak angstig en had een 
laag gevoel van eigenwaarde. Rond mijn 30e werden mijn de-
pressieve klachten zo sterk dat ik in therapie ging. Ik merkte 
echter dat de meeste therapievormen maar kort werkten. Dat 
was heel frustrerend. Ik werd er onzeker van en ging het aan 
mezelf wijten: ‘wat doe ik toch verkeerd?’ Toen ik emotieve 
therapie had gevolgd, opende zich een heel nieuwe wereld 
voor mij. Mijn angsten verdwenen en ik werd minder onzeker. 
Dat gaf veel verlichting. Vanuit mijn eigen ervaring kan ik nu 
andere mensen begeleiden.

Ik vind het mooi om met mensen met complexe problema-
tiek te werken. De cliënt bepaalt natuurlijk zelf hoe diep hij of 
zij wil gaan. Eerst moet er vertrouwen opgebouwd worden, 
alleen dan kan de cliënt zich openen. Ik start altijd met een 
lange intake. Daarin worden de klachten verkend en samen 
stellen we doelstellingen op. Drie doelstellingen waaraan de 
cliënt zelf kan merken dat er iets is veranderd en drie waaraan 
de omgeving dat kan merken. Ook stel ik een contract op met 
de cliënt. Samen met de doelstellingen vormt dat de basis van 
de therapie.’

Emotieve therapie kent een vaste structuur van een lange 
intake en acht sessies, waarin de oude emotionele ladingen 
in een bepaalde volgorde worden weggehaald. Hierbij wordt 
gewerkt met de afweermechanismen en onbewuste overtui-
gingen van de cliënt. Haike: ‘Ik gebruik daarbij de metafoor 
van een huis. Mensen die in therapie komen missen vaak een 
stabiel fundament. In de therapie bouwen we aan een nieuwe 
fundering. In de afsluitende sessie kijken we of de doelstellin-
gen behaald zijn en hoe de cliënt met het nieuwe fundament 
verder kan in het dagelijkse leven. Vaak is het erg wennen om 
zonder de bekende patronen verder te gaan. Daarom begeleid 
ik, als dat nodig is, mensen na de procestherapie verder via 
coach-gesprekken.

Van mijn cliënten hoor ik diverse effecten terug van de the-
rapie. Sommigen merken dat hun stressniveau is gedaald en 
hun energieniveau is gestegen. Anderen geven aan dat ze 
zich meer met zichzelf en met anderen verbonden voelen.  

Of mensen merken dat ze makkelijker grenzen kunnen aange-
ven en voelen zich emotioneel stabieler. Het patroon waarin 
ze vastzaten, is doorbroken. Mensen die bijvoorbeeld altijd 
dichtklapten als ze zich geraakt voelen, merken ineens dat ze 
kunnen benoemen dat ze geraakt zijn, in plaats van dicht te 
klappen’, vervolgt Haike. ‘Natuurlijk kom ik ook weerstand te-
gen bij cliënten. Het valt niet mee om patronen te doorbreken, 
ook al zijn ze pijnlijk. Dan kijken we eerst naar die weerstand, 
want zoals bij elke therapie gaat het steeds om de afstem-
ming. Ook is het belangrijk dat mensen hun lichaam kunnen 
voelen. Sommige mensen kunnen dat niet makkelijk; die ver-
wijs ik dan eerst door naar een lichaamsgerichte vorm van 
therapie.’

Bij ernstige psychiatrische problematiek werkt Haike sa-
men met de reguliere ggz. ‘Ik werk dan volgens het protocol 
van het Centrum voor Integrale Psychiatrie Lentis in Gronin-
gen, dat ook op mijn website te vinden is. De behandelend 
psychiater of psycholoog is hoofdbehandelaar, ik vraag toe-
stemming en rapporteer over iedere sessie. En andersom 
seint de hoofdbehandelaar mij in als het niet goed gaat met de 
cliënt. Laatst had ik een jonge cliënte van 16, die suïcidaal was. 
Daarin werkte ik intensief samen met een psychiater. Geluk-
kig was ze na een paar sessies sterk vooruitgegaan. Ik merk 
dat er vanuit de reguliere zorg steeds meer openheid komt om 
samen te werken. En daar ben ik natuurlijk heel blij mee!’ p

Meer informatie: www.emotievetherapie.nu
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‘bij ernstige psychiatrische problematiek 
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