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Vereniging Persoonsgerichte 
Experiëntiële Psychotherapie

Kosten 
7.50 euro leden  
15 euro niet-leden  

5 euro studenten HBO/WO.   

Contant te betalen bij binnenkomst. 

Aanmelden 
Bij Yvonne van der Velden 
met opgave van naam, telefoonnummer,  

evt BIG-nummer(s), VPeP nummer  

en al dan niet student HBO/WO zijn, 
via lezingvpep@gmail.com   

Focussen en EMDR: een complementair duo bij complexe 
traumagerelateerde problematiek.

Woensdag 24 jan 2018 
19:15 uur tot 21:30 uur 

Apanta-GGz, 	 
Provinciale weg 50 

Veldhoven.

Over de inhoud 

Getraumatiseerde cliënten starten 
hun psychotherapie vaak vanuit op 
overleven gebaseerde strategieën, die 
hen bijzonder wanhopig en eenzaam 
maken. 

Een belangrijke stap is het opbouwen 
van een consistente en persoonlijke 
tussenruimte tussen therapeut en 
cliënt. 

Focussen en EMDR zijn hierbij een 
werkzaam en complementair duo om 
in deze tussenruimte de groeikracht 
van de cliënt vrij te maken en te 
activeren. 

Het procesmatig inzetten van dit duo 
geeft handvatten en structuur, zowel 
aan cliënt als aan therapeut, om de 
emotioneel beladen situaties, die zich 
aandienen, existentieel te delen en uit 
te werken. 

Aan de hand van casuïstiek en 
reflecties op het therapieverloop, zal 
Ans Laagland deze stellingen verder 
toelichten en er met de aanwezigen 
over in dialoog gaan. 

Over de spreker 
Ans Laagland is experiëntieel en 
persoonsgericht psychotherapeut. Ze 
heeft 25 jaar gewerkt als psychotherapeut 
bij de GGZ den Bosch (Reinier van 
Arkelgroep) t.b.v. adolescenten en 
jongvolwassenen. Ze heeft voor deze 
doelgroep zowel op individueel als op 
groepsniveau, innoverende methodieken 
en projecten ontwikkeld. 

Vervolgens heeft ze haar eigen psycho-
therapiepraktijk verder uitgebouwd. 
Haar belangrijkste aandachtsgebieden 
zijn: angststoornissen, psychotrauma, 
stemmingsstoornissen, eetstoornissen, 
rouwverwerking. 

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

Accreditatie 
De workshop is geaccrediteerd door de 
VPEP  (1 punt).  

Mailinglist 
Deze nieuwsbrief  wordt gestuurd naar leden uit regio Brabant, 
Limburg en Zuid-Holland. Via info@vpep.nl kunt u zich ook 
aanmelden voor de nieuwsbrief.

Ans Laagland
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