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Trauma therapeut

Ben je als therapeut werkzaam met mensen en kom je af en toe in situa-
ties waar jouw benadering geen of niet voldoende effect lijkt te hebben, 
dan is dit een opleiding voor jou. 

Traumawerk is overal van toepassing waar bij de cliënt weerstand ont-
staat of blokkades muurvast lijken te zitten. 

Onze benadering is gebaseerd op het werk van Peter Levine, aangevuld 
met nieuwe inzichten en methodes uit systemisch werk en familieop-
stellingen. Uit ervaring is namelijk gebleken dat extra inzichten meestal 
niet helpen als een probleem zich blijft stellen. Erger nog, het forceren 
van bepaalde doelstellingen kan zelfs een terugval veroorzaken. 

Het probleem heeft tijd genoeg gehad om zich in het lichaam te neste-
len als spanning, een blokkade of verslaving. Het lichaam ervaart deze 
toestand bovendien als “gekend dus veilig” en zal deze niet zomaar los-
laten door een gesprek. Het lichaam heeft nood aan nieuwe veiligheid, 
helende houdingen en voedende patronen. 

Wat onze benadering uniek maakt

In de opleiding Trauma therapeut leer je een houding en een aanpak 
van problemen die totaal nieuw is. Je zal leren veiligheid opbouwen, 
patronen analyseren, helende bewegingen introduceren en hertrauma-
tiseren voorkomen. 

Om deze opleiding zo concreet mogelijk te maken, werken we aan de 
hand van een aantal veel voorkomende blokkades. We leren hoe ze 
ontstaan, waar ze zich in het lichaam opstapelen als spanning, welke 
ziektes ermee verbonden zijn, hoe we de lading eraf kunnen halen en 
wat nieuwe, helende bewegingen kunnen zijn.  

Tal van praktische tips maken de opleiding zeer concreet en bruikbaar. 
Er is bovendien ruimte voor vragen uit je praktijk of persoonlijk leven. 



Een perfect integreerbare methode

Deze opleiding is perfect integreerbaar  in je huidig 
werk als therapeut, coach of zorgverstrekker. 

Je leert gewoon op een andere manier kijken, vanuit 
een andere invalshoek hulp aanbieden. Je zal plots 
ontdekken dat jouw hulp in het verleden niet altijd als 
hulp door het lichaam ervaren werd, maar als het invul-
len van noden. Hierdoor wordt het probleem eerder 
bevestigd dan aangepakt en geraak jij als begeleider je 
energie kwijt. 

Via nieuwe inzichten en een andere benadering zal je 
ervaren dat je plots veel succesvoller bent. Dit zal je 
energie geven. 

De opleiding

De totale opleiding bestaat uit 2 blokken. 

In het basisblok worden de principes van trauma een-
voudig uitgelegd. Je krijgt inzicht in de globale benade-
ring en healing van trauma. Deze aanpak helpt jou direct 
en concreet om te gaan met je eigen trauma’s en die in 
je omgeving. 

In het pro-blok leren we neurologische verbindingen 
zien en herkoppelen. 

Aan de hand van specifieke thema’s krijg je een volledig 
pallet methodes om met trauma te werken. Je kiest wat 
bij jou en jouw beroep past. Dit kan zijn met : woorden, 
je handen, een tekening, klei, visualisaties, opstellingen, 
houdingen, beweging, ... 

Voor wie?

Deze opleiding is voor iedereen die mensen bege-
leidt of wil begeleiden en nog meer resultaat wil 
bekomen in zijn of haar benadering. 
Ben jij op zoek naar:

• de perfecte aanvulling als therapeut, coach, 
psycholoog, opvoeder of zorg-verstrekker,

• een antwoord op stressproblemen en ener-
gieverlies in omgang met mensen,

• een aanpak van je eigen blokkades zodat ze 
niet te pas en te onpas actief worden,

• een weg naar eenvoud en resultaat,

schrijf je dan in en werk samen met een boeiende 
mix van mensen, therapeuten, psychologen, zorg-
verstrekkers, opvoeders, begeleiders…  allen op 
zoek naar vernieuwing.



Waarom kies je voor ons?

Open Mind heeft meer dan 10 jaar ervaring
Deze opleiding is ontstaan uit de kennis van meer dan 
10 jaar werken met mensen en groepen én het inrichten 
van tal van opleidingen op totaal verschillende vlakken. 

Ons team bestaat uit hoger geschoolde mensen
Onze lesgevers zijn allen hoger opgeleid en getraind 
in veiligheid, kwaliteit en zorgzaamheid. Onze unieke  
cursusruimtes zijn speciaal aangepast om alle comfort te 
bieden bij dit soort werk.  

Wij gaan net een stukje verder ... 
De voortdurende zoektocht naar vernieuwende en 
meest efficiënte benaderingsmethodes heeft ervoor 
gezorgd dan wij steeds net dat stukje verder gaan waar 
velen afhaken. Daar waar het boeiend en spannend 
wordt, blijven wij jou begeleiden en antwoorden geven. 
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Praktische informatie 

Trauma therapeut Basisblok 
De basis wordt op regelmatige tijdstippen inge-
richt, als namiddagreeks, als avondreeks, op dagen 
of als zomerreeks. Herhalen kan steeds aan halve 
prijs. 

Trauma therapeut Professional
Dit gedeelte van de opleiding duurt 12 dagen met 
start in het najaar. Afhankelijk van de jaargang 
wordt deze reeks verschillend gepland, om ieder-
een de kans te geven deel te nemen. Informeer je 
via de website voor concrete gegevens over data 
en prijzen. 

 

Leerplatform: Cursusmateriaal, video’s en support 
is via het online leerplatform beschikbaar, in het 
pro-gedeelte wordt dit platform ook gebruikt voor 
leertaken en online groepsforum en intervisie. 

Begeleiding: Serge Van Gampelaere en Sofie De Vos

Certificaat/Diploma: Het basisprogramma geeft 
recht op een certificaat van deelname (enkel 
indien alle lessen gevolgd zijn). Het Pro-blok geeft 
recht op een diploma (80% v/d lessen en afleggen 
van een certificeringsproef).

50% korting: via de KMO-portefeuille

Info en Registratie: via de website, mail of telefoon


