
 

In wezen ben je 
heel gebleven. Voor wie  

De leergang is voor ervaren begeleiders, die met persoonlijke 
processen werken en verdieping zoeken in hun werk met trauma. 
Van deelnemrs wordt verwacht, dat ze elkaar kunnen begeleiden. 

Achtergrond 
“Trauma is een beleving van een vitale discrepantie tussen 
overweldigende factoren in een situatie enerzijds en de 
individuele mogelijkheden deze factoren in het lichaam te kunnen 
verwerken anderzijds. Trauma gaat samen met gevoelens van 
hulpeloosheid, onveiligheid en machteloosheid en bewerkstelligt 
een langdurige ontwrichting van het begrip van zichzelf en de 
wereld.” 

Omdat trauma te overweldigend is om in het lichaam te 
verwerken, blijft een deel van de persoonlijkheid erop gericht de 
traumatische ervaring te vermijden en worden gevoelens en 
herinneringen afgedekt met overlevingsstrategieën.Deze leiden 
vaak weg van de verwonding.Mensen voelen zich vaak 
onbegrepen en beseffen zelf ook niet ten volle hoe diep trauma 
ingrijpt in de lichaams- en identiteitsbeleving. 
Daardoor stagneert de persoonlijke ontwikkeling. 

        “In wezen ben je heel gebleven” Omgaan met trauma.
                 Leergang in zes modules  door Gwen Timmer 
  

Parabel

Praktijk voor persoonlijke groei

Bronnen. 
Er zijn verschillende manieren om naar trauma te kijken. Er zijn 
ook verschillende interventies en methodes van therapeuten 
rondom trauma. Ik kies ervoor in deze leergang de diverse 
perspectieven in samenhang met elkaar te brengen.  

Doel   
Om op dit kwetsbare niveau een getraumatiseerde client te 
kunnen begeleiden, is kennis en begrip in wat trauma bij iemand 
teweegbrengt essentieel.  
Als begeleider ben je zelf in de relatie het belangrijkste 
instrument. Als begeleider dien je de client door je eigen 
ervaringen te kunnen herbergen, opdat de ander in ontmoeting 
met jou het eigen proces kan doormaken.  
We werken in deze leergang met persoonlijke en professionele 
ervaringen. De training verdiept daarom ook persoonlijke groei en 
daarmee de professionele attitude. 

Utrecht, voorjaar 2019 
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Leergang in zes tweedaagse  

modules op  donderdag en vrijdag  

en eenmaal zaterdag 

Voorjaar 2019 

blok 1    14 en 15 februari 2019 
blok 2   21 en 22 maart  
blok 3   11 en 12 april 
blok 4   16 en 17 mei  
blok 5   vr 14 en zat 15 juni 
blok 6   27 en 28 juni 

Werktijden:     10:00 - 17:00 uur  

Locatie:            
Bedrijvencentrum Hooghiemstra 
Hooghiemstraplein 151  3514AZ Utrecht  

Kosten:            
Particulieren € 2.400,— BTW vrij. 
Indien je opleidingskosten zakelijk kunt 
aftrekken of de werkgever betaalt:  
€ 2650,—( +21%BTW) 

Kosten zijn reader per module. 
inclusief koffie, thee en lunch. 

Je kunt desgewenst contact met mij  
opnemen een betalingsregeling. 

Informatie of overleg? 
Gwen Timmer 
info@praktijkparabel.nl  
m. 0623370809 

Aanmelden: 
www.praktijkparabel.nl 

Module 1 en 2 Het lichaam herinnert  
• Wat maakt een ervaring tot trauma?  
• Lichaamsreacties en stressresponse (P.Levine) 
• Werking van het brein en het Autonome Zenuwstelsel 
• Posttraumatische stress 
• Hulpbronnen en veerkracht 
• Principes van de pendulebeweging. (P.Levine) 
• Aspecten van traumatische herinneringen. 

Module 3 en 4 Splitsen, verduren en verwerken 
• De transitieruimte tussen gezonde veerkracht en trauma 
• Werken met Window of Tolerance (Ogden&Minton)  
• Double focus hier en nu <> toen en daar  
• Splitsing als overlevings-strategie. 
• Trauma-, overlevings- en gezonde volwassen delen. 

Module 5 en 6 Hechting, verstrikking en symptomen 
• Symbiose en trauma (F. Ruppert en John Bowlby) 
• Magische liefdespatronen. (systemische principes, o.a. Nagy) 
• Implicaties van trauma in het (familie) systeem op het kind. 
• Symptomen als wegwijzers. Werken met symptomen 
• Symptomen als traumatische verstrikking (Hausner) 

Module 7 en 8 Imprints en overtuigingen. 
• Dader -slachtoffer dynamiek en dader-introject. 
• Het lichaam als container van ervaringen. 
• Sensomotorische principes (P.Ogden & J.Fisher) 
• De dynamiek van het duale procesmodel bij trauma  
• Transities op de grenzen 

Module 9 en 10 Gezond Sociaal engagement.  
• Polyvagale theorie, het belang van de Nervus Vagus. (S.Porges) 
• Polyvagale Hierarchie (S.Porges) 
• Drie subsystemen voor stressregulering 
• Prenatale defensies in een volwassen lichaam. 
• Het belang van Sociaal engagement 

Module 11 en 12 Trauma en identiteit 
• Identiteitsgeorienteerde traumapsychotherapie (Ruppert) 
• Intentie als focus (F Ruppert)  
• Traumabiografie, een leven lang herhalen?  
• Identiteit, Wil en autonomie 
• Afronding. 
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