
Over de inhoud 
Vaak zien we bij ernstige en/of  
vroege traumatisering dat de empa-
thie en compassie van de therapeut als 
bedreigend worden ervaren en zelfs 
ondermijnend werken waardoor het 
therapieproces stagneert. Bij dit soort 
proces-stagnaties (markers) biedt EFT 
met ‘stoelenwerk’ zeer krachtige en 
werkzame technieken (tasks).  

In Emotion Focused Therapy is het 
namelijk de bedoeling de client met 
zijn diepe pijn en angst in aanraking 
te laten komen. Daarbij gaat het niet 
om ‘praten over’ maar echt opnieuw 
beleven zodat de secundaire maladap-
tieve emotie die bijvoorbeeld de 
depressie of  angst in stand houdt 
‘vervangen’ kan worden door de meer 
oorspronkelijke primair adaptieve 
emotie, die tóen te pijnlijk, gevaarlijk 
of  overspoelend was om te voelen. 
‘Compassionate self  soothing’ als een 
vorm van stoelenwerk, biedt een 
mogelijkheid om de diepe wanhoop te 
transformeren naar wat we noemen 
‘self-assertive anger’ of  ‘connecting 
sadness’. De client krijgt weer ‘self-
agency’ en doorbreekt de ‘negative 
treatment of  self ’. Juist deze ‘negative 
treatment of  self ’ (de ondermijnende 

en vaak genadeloze zelfkritiek of  
zelfontkenning) staat herstel in de weg 
omdat het de empathie en compassie 
van de therapeut en daarmee de 
therapie ondermijnt.  
De lezing zal zich vooral richten op 
hoe je door actief  te werken met de 
stoelen-techniek ‘compassionate self  
soothing’ zelfdestructieve patronen en 
diepe angst voor wanhopige 
onderliggende gevoelens, die het 
therapie- en herstelproces stagneren, 
kan transformeren. 

Over de spreker 
Juliette Becking is klinisch 
psycholoog/cliëntgericht 
psychotherapeut, supervisor, 
leertherapeut en opleider, werkzaam 
bij Ananta-ggz in Veldhoven als 
bestuurder en klinisch psycholoog/
psychotherapeut. In 2008 volgde zij 
een EFT-level I training in Schotland 
bij Jeanne Watson en Robert Elliott, 
waarna ze de laatste jaren in 
samenwerking met Jeanne Watson en 
Robert Elliott EFT-trainingen 
organiseert (www.apanta-academy.nl).  

Programma 
19:15   	 ontvangst 
19:30	 aanvang lezing 
21:30 	 einde 

Accreditatie 
De lezing is geaccrediteerd door de 
VCgP (1 punt).  

Kosten  
2,50 euro leden, 5 euro opleidelingen 
(niet-lid), 10 euro niet-leden.  

Aanmelden 
Bij Annemieke van Nunen met 
opgave van naam, telefoonnummer, 
evt. BIG-nummer(s) en VCgP-
nummer. via 
a.van.nunen@onsneteindhoven.nl	

Vooraankondiging 
Lezing woensdag 15 juni door 
psychiater Roelof  Kleppe over 
suïcidepreventie.

Woensdag 23 maart 2016 
19:15 uur - 21:30 uur 

 Apanta-GGz, Provinciale  
weg 50, Veldhoven. 

Compassie -  
de kracht van compassionate self  soothing  

in Emotion Focused Therapy 

Regio Noord-Brabant, 
Vereniging voor 
Cliëntgerichte 
Psychotherapie

Mailinglist
Deze nieuwsbrief wordt gestuurd naar leden uit 
Noord-Brabant, Zeeland en Limburg.  Via info@vcgp.nl 
kunt u zich ook aanmelden voor deze nieuwsbrief.

Regio Noord-Brabant is actief  met de 
organisatie van wetenschappelijke 
bijeenkomsten

 

Juliette Becking

Regio Noord-Brabant
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