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Regio Brabant,  
Vereniging Persoonsgerichte 
Experiëntiële Psychotherapie

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

Kosten 
7.50 euro leden  
15 euro niet-leden  
5 euro studenten HBO/WO.   
Contant te betalen bij binnenkomst. 

Aanmelden 
Bij Annemieke van Nunen  
met opgave van naam, telefoonnummer, evt 
BIG-nummer(s), VPeP nummer en al dan  
niet student HBO/WO zijn, 
via a.van.nunen@onsneteindhoven.nl  

We kunnen het lichaam niet buiten de therapie houden!

Woensdag 17 mei 2017 
19:15 uur tot 21:30 uur 

Apanta-GGz, 	 
Provinciale weg 50,  

Veldhoven.

Over de inhoud 
Lichaamsgeoriënteerde psychotherapie (LGP) is 
een vorm van psychotherapie waarbij geen 
hiërarchisch onderscheid gemaakt wordt tussen 
lichaam en geest. Het zijn werkzame en 
interactieve aspecten van het geheel.  

LGP richt zich op de ontwikkelingsgeschiedenis 
van kind naar volwassene. Gebeurtenissen uit 
onze jeugd hebben effect op het gevoelsleven en 
de zelfbeleving van de volwassene. Life events 
beïnvloeden het contact met jezelf  en de 
interacties met de omgeving, in het bijzonder de 
intieme en nabije contacten en relaties. LGP 
benadert deze thema’s via het gesproken woord 
maar werkt er (gelijktijdig) ook lichamelijk mee. 
Het uitgangspunt is namelijk: lichaamsprocessen 
beïnvloeden de geest en de geest beïnvloedt 
lichaamsprocessen. 

De huidige LGP wordt beïnvloed door het 
voortschrijdende inzicht uit de klinische 
psychologie/psychotherapie en de 
interpersoonlijke neurobiologie (IPNB). Alan 
Schore, Daniel Siegel en Stephen Porges en ook 
anderen zeggen dat minstens 80 % van de 
menselijke communicatie niet rationeel en 
intellectueel is, maar voornamelijk non-verbaal 
en emotioneel. Het affectieve en emotionele 
lichaamssysteem is krachtig en functioneert 
onafhankelijk van de neo-cortex. Aangezien 
veruit de meeste problemen van affectieve en 
emotionele aard zijn, moeten we daar als 
behandelaren ook op afstemmen. We kunnen 
dan ook het lichaam niet buiten de therapie 
houden willen we mensen helpen zichzelf  en de 
ander te voelen.  

LGP heeft het stimuleren en bevorderen van een 
belichaamd zelf, interpersoonlijke relaties en een 
gevoel van geestkracht als speerpunt en 
uitgangspunt van haar therapie.  
Het samenwerken van lichaam, beweging, gevoel, 
emotie, denken en geheugen wordt zelfregulatie 
genoemd en kan leiden naar een gevoel van 
heelheid en welbevinden.  

Over de spreker 
Gees Boseker (1963) is gekwalificeerd lid van de 
Nederlandse Vereniging  voor Lichaamsgerichte 
Psychotherapie (NVLP), gelieerd met de European 
Association for Body Psychotherapy (EABP). 
Sinds 1998 is ze werkzaam in een eigen praktijk in 
Nijmegen. Ze studeerde LGP in Berlijn, volgde 
vele modulaire studies en specialiseerde zich in het 
werken met gehechtheidtrauma, persoonlijkheids-
problematiek en trauma. 
Naast behandelaar is zij ook leertherapeut en 
supervisor LGP, geeft (in company) trainingen in 
het werken met het lichaam en is voorzitter van 
een door haar opgerichte wetenschapscommissie.  

   Programma 
19:15 ontvangst 

19:30 aanvang lezing 

21:30 einde 

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.

Gees Boseker
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