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GENDERGEWELD
EN TRAUMATISCHE HERINNERING

-
PSYCHO-LICHAMELIJKE BENADERING

Psycho-lichamelijke benadering?

Wat verstaan we onder “psycho-lichamelijke benadering”?

• Verschillende betekenissen, opvattingen en dimensies 
psycho-lichamelijke BENADERINGEN

• Gemeenschappelijke essentie van de benaderingen:
Bijzondere aandacht voor de lichamelijke ervaring, die 

beschouwd wordt als een belangrijke therapeutische 
hefboom



20/12/2016

2

Traumatisch geweld
en psycho-lichamelijke benadering

Waardevolle benadering voor personen met PTSS die 
tekenen vertonen van (klinische vaststellingen, erkend en 
opgenomen in onderzoek rond neuro-beeldvorming): 
 Beschadiging van de mediale prefrontale cortex
 Beschadiging van belangrijkste taalgebied in hersenen
 Moeite om zich uit te drukken
 Moeilijke toegang tot gevoelens, emoties 
 Neiging om te blijven hangen in het traumatische 

verleden
 Neiging om overweldigd te worden door afbeeldingen, 

gevoelens, herinneringen aan het trauma 
herbeleving

 Neiging tot dissociatie lichaam-geest, soms derealisatie

Traumatisch geweld
en psycho-lichamelijke benadering

Gerenommeerde specialisten zoals van der Kolk, en 
later -onder andere - Levine, Ogden en Tonella, 
benadrukken:

• Deze patiënten/-s moeten de mediale
prefrontale cortex terug leren activeren, door
opnieuw te verdragen dat hun aandacht
gevestigd wordt op hun gevoelens

• Belang voor de patiënten/-s om zich bewust te 
worden van hun innerlijke ervaringen: 
gedachtes, gevoelens, lichamelijke 
gewaarwordingen en emoties die op elk 
moment aanwezig zijn
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Traumatisch geweld
en psycho-lichamelijke benadering

• Personen worden zich bewust dat lichamelijke 
gewaarwordingen en emoties voortdurend veranderen, in 
tegenstelling tot het moment van het trauma waarop 
alles in hen vast kwam te zitten

• Door zich bewust te worden van de constante stroom aan 
innerlijke ervaringen, ontdekken ze dat herinneringen uit 
het verleden niet noodzakelijk samengaan met te sterke 
emoties en geen risico betekenen om nog meer vast 
komen te zitten in het verleden

Traumatisch geweld
en psycho-lichamelijke benadering

Wanneer personen terug in verbinding kunnen staan met 
hun gevoelens in het heden, kunnen ze helende ervaringen 
ondervinden – met name in de therapeutische relatie – die 
op hun beurt leiden tot 
• Het opnieuw aanwenden van hun hulpmiddelen
• Hun capaciteit om in verbinding te treden 
• Terugwinnen van hun vertrouwen en kracht
• Hun gevoel van welzijn en verbinding met zichzelf, de 

wereld en anderen
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Traumatisch geweld
en psycho-lichamelijke benadering

Vandaar benadrukken de auteurs dat het belangrijk is:
• personen met PTSS te helpen om hun zelfbewustzijn in 

het heden te versterken 

• het mogelijk te maken het gevoel van plezier, efficiëntie 
en controle terug te vinden 

• op deze manier de samenhang van geest, lichaam en 
gedachtes te herstellen

Traumatisch geweld
en psycho-lichamelijke benadering

Hoe personen begeleiden om opnieuw verbinding te vinden 
met hun lichaam? 
• Luisteren – Erkenning
• Uitnodigen om te voelen, zich uit te drukken, te delen
• Ademhalingsoefeningen 
• Werken met beweging, de stem, via artistieke kanalen
• Begeleiding bij het uitdrukken van emoties 
 Verdriet, vreugde, schuldgevoel, woede, …
 Uitdrukken van woede kan helpen om in beweging te 

brengen 
• Werken met aanrakingen 
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Traumatisch geweld
en psycho-lichamelijke benadering

• De auteurs verduidelijken dat niet alle omstandigheden 
geschikt zijn om psycho-lichamelijke benaderingen toe te 
passen met personen met PTSS
 Lichamelijk werk is krachtig
 Het is belangrijk de beschermingsmechanismen van 

personen met PTSS te respecteren

• De psycho-lichamelijke benadering kan op verschillende 
manieren toegepast worden
 Verschillende manieren om deze dimensie toe te 

passen maar belangrijk om hier goed over na te denken 

Hoe wordt deze benadering uitgewerkt binnen EEMT, de therapievorm 
waarop Woman’Do zich inspireert?

• Het LUISTEREN naar en de ERKENNING van de persoon met haar 
moeilijkheden en hulpbronnen staan centraal. De persoon is hierbij het 
middelpunt. 
Met een psycho-lichamelijke benadering 

Aanwezigheid bij zichzelf en bij de ander – volledige bewustzijn
Aandacht voor luisteren en erkenning van gevoelens – begeleiding 

van het proces van bewustwording en van uitdrukking van 
gevoelens, met verschillende geïntegreerde tools

Mogelijkheid om te ontmoeten, te luisteren en te erkennen via 
aanraking, in een specifieke benadering 

• Psychotherapeuten moeten een specifieke opleiding volgen om deze 
geïntegreerde psycho-lichamelijke benadering toe te kunnen passen

Traumatisch geweld
en psycho-lichamelijke benadering
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Belang en plaats van aanraking in de 
psycho-lichamelijke benadering

Bij psychotherapeutische begeleiding in het kader van EEMT wordt gewerkt met aanraking. 

Deze aanraking: 

• wordt toegepast om specifieke aanwezigheid, verankering, verbondenheid en 
luisterbereidheid te tonen. De psychotherapeut/-e werd hiertoe opgeleid en is hierop 
voorbereid. 

• wordt toegepast met respect voor het ritme en de vraag van de patiënte. De 
psychotherapeut/-e moet aanvoelen wat aangeboden kan worden. Er wordt steeds 
geluisterd naar wat de patiënte wil krijgen, aannemen, aanvaarden, weigeren; ze 
wordt ook ondersteund om op elk moment te voelen en aan te geven wat goed is voor 
haar en wat ze voelt. 

• kan een plaats krijgen bij de verwelkoming van de patiënte, in de aanvaarding en de 
begeleiding van wat verbaal en emotioneel wordt geuit tijdens de sessie of bij het 
afsluiten van de sessie.

Belang en plaats van aanraking in de 
psycho-lichamelijke benadering

• Bij aanraking, deel van EEMT, is het mogelijk tijdens de sessie psycho-
lichamelijke begeleiding te bieden terwijl de patiënte neerligt op een 
ligstoel 

• We proberen niet om iets te “doen” of iets “op te lossen”; we laten de 
patiënte toe om zichzelf aan ons toe te vertrouwen, bij een aanraking in 
het heden, die de persoon op een meelevende manier welkom heet en 
waarbij alles onvoorwaardelijk geuit kan worden 

• Integratie van verschillende therapiemethodes en -filosofieën en 
lichamelijke benaderingen – zoals Indiaanse geneeskunde, Trager, 
Feldenkrais, Zweedse massage, Esalen – die aangepast werden aan 
EEMT opdat ze aangeboden zouden kunnen worden 

- in een staat van volledig bewustzijn 
- geïntegreerd in een analytisch-humanistische psychotherapie 
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Belang en plaats van aanraking in de 
psycho-lichamelijke benadering

• Waardevolle en krachtige methode om de patiënte toe te laten zich aan 
zichzelf toe te vertrouwen en zich te verbinden met haar gevoelens in het 
heden 
 opnieuw leren het eigen lichaam te voelen, de eigen energetische en 

lichamelijke ervaringen te volgen, hier geen afstand van te nemen;
bewust worden hoe moeilijk het is om verbonden te blijven met de 

gevoelens; 
spanningen, weerstand, emoties, angsten, die al dan niet vrijkomen en al 

dan niet bewust zijn, voelen;
loslaten, openheid, soepelheid, gekende of ongekende mogelijkheden 

aanvoelen
ervaren hoe het is wanneer gevoelens beluisterd en erkend worden, 

wanneer grenzen gerespecteerd worden, wanneer men verwelkomd 
wordt in de werkelijkheid.

• De redenen waarom deze benadering waardevol is voor deze vrouwen 
werden al aangehaald (PTSS  dissociatie, beschadiging mediale prefrontale 
cortex, behoefte om te leren gevoelens toe te laten)

Belang en plaats van aanraking in de 
psycho-lichamelijke benadering

Methode die aanleiding geeft tot: 

• Helende ervaring van hartelijke aanraking
• Ervaring van welzijn in het lichaam
• Onmiddellijke verlichting van stress, hoofdpijd, rugpijn, 

enz. – gedeeltelijke bevrijding verbonden intrapsychische 
belasting

• Verlichting van gevoel van onzekerheid en eenzaamheid
• Gevoel ondersteund, gedragen te worden in de handen 

van de therapeute
• Aanwezigheid van de therapeute op een andere manier 

beleven
• Herstellen van integriteit en eenheid van de Persoon, 

met haar lichaam 
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Belang en plaats van aanraking in de 
psycho-lichamelijke benadering

• Uiterst waardevolle methode voor vrouwen die gevlucht zijn 
voor gendergebonden geweld: 
 Veel somatische klachten (gebonden aan VGV, GH, PTSS, 

…)
 Spanning, angst, slapeloosheid (door gebeurtenissen in 

het verleden en het heden: maken het dagelijkse leven 
moeilijk

 Niet altijd mogelijk om ervaringen met woorden te 
omschrijven, des te meer bij trauma’s 

 Traumatisch geweld dat raakt aan het meest intieme deel 
van het lichaam (genitale verminking, verkrachting) –
behoefte om een basisgevoel van welzijn in het lichaam 
terug te vinden 
 deze specifieke methode is bijzonder nuttig, net om 
dezelfde redenen waarom men ze als ongepast zou 
kunnen beschouwen

Belang en plaats van aanraking in de 
psycho-lichamelijke benadering

Laat ook toe om: 
• herinneringen uit het intrapsychische geheugen te 

verbinden
mogelijke uitlaatklep voor wat niet verwoord kan 
worden
mogelijkheid om de ervaring, klaar om geuit te 
worden via dit kanaal van het intrapsychisch geheugen, 
op te vangen
Mogelijkheid om het trauma opnieuw te beleven 
binnen de relatie, het therapeutisch kader waar 
veiligheid en herstel centraal staan. Het trauma kan 
overwonnen worden door het gewicht van de 
traumatische herinnering te ontlasten. 

• Opnieuw ontwikkelen van het gevoel dat men er mag 
zijn
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Traumatisch geweld
en psycho-lichamelijke benadering
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