
Regiobijeenkomst Oost woensdag 29 juli 2020

Vervolg focussen 
Na de succesvolle presentatie en demonstratie focussing  
op 27 mei j., bleek er behoefte aan een vervolg. 

Dit vervolg willen we graag op 29 juli a.s. bieden; ook nu via 
een beeldbel-bijeenkomst. Het is bedoeld voor iedereen die 
op 27 mei deelnam of had willen deelnemen; zij worden ook 
aangeschreven. Maar ook anderen zijn meer dan welkom, dus 
zegt het voort. 

We beseffen dat 29 juli midden in de vakantieperiode is. Maar 
of je nu in Rundumhaussen, Côte du Jardin, Costa Balcona, 
Egg Hills of gewoon in Tuinesië vertoeft, er kan altijd wat 
ruimte gemaakt worden om niet alleen je omgeving maar ook 
jezelf verder te verkennen en zinvolle ontdekkingen te doen. 
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Datum 

Op 29 juli 2020  
Tijdstip19.30-21.00 

Aanmelden 

Deelname is gratis. 
 
Je kunt je aanmelden door 
een email te sturen naar: 
derondetafelvanoost@gmail 
.com 

Vermeld daarbij je VPeP-
lidmaatschapsnummer,  
als je lid bent.  
Accreditatie:  VPeP: 1 punt 

  

Overige 

Door een email te sturen 
ontvangt je een uitnodiging 
via Zoom. 
Mocht je hier vragen over 
hebben, kun je ons altijd 
mailen en zullen we helpen. 

DE RONDE TAFEL  
 Online bijeenkomst deel 2 Focusing : Do it yourself
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Zoek een rustig plekje in je (mentale) achtertuin, en laat 
komen wat er komt.

Deze avond zal opgedeeld worden in drie delen: 
- Korte inleiding op ‘focussing’. (Kort, omdat dit op 27 mei 
uitvoerig aan de orde is geweest), max. 20 minuten 
- Uitvoeren van een focussing-sessie in tweetallen,  werken in 
tweetallen, max. 2 x 30 minuten. 
- Korte nabeschouwing; max. 10 minuten. 
 
Ynke zal de avond begeleiden.  
 
Wij kijken er naar uit!  
 
Ynke van Zuidam  
Sarah Loipner 
Joop Verschuur 
Iris Kleine Schaars
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Ynke van Zuidam 

Als klinisch psycholoog en 
psychotherapeut werk ik 
lichaamsgericht vanuit een 
persoonsgerichte grondhouding. 
Empathie, echtheid, acceptatie 
en confrontatie zijn hierbij kern 
begrippen.  
 
Ik volg momenteel een opleiding 
tot focus oriënted psychotherapy. 
Ik ben VPeP supervisor en 
leertherapeut. 
 
Focusing een onderdeel van EFT 
 
EFT houdt zich in de eerste 
plaatst bezig met emotie in de 
breedste zin van het woord. 
Emotie is de drijvende kracht van 
ons bestaan, alles vertrekt vanuit 
emotie. Heel wat psychologische 
problemen zijn emotionele 
problemen, denk bijvoorbeeld 
aan depressie en trauma.  
EFT is ook bij uitstek een 
integratieve therapie, met 
technieken uit de gestalttherapie 
en het cliëntgericht-experiëntiële 
gedachtegoed, alsook 
elementen uit de cognitieve en 
psychodynamische stroming en 
mindfulness.  
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