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Introductie

Verbinden, dat doen we de hele dag. Het lijf met het hoofd, het hoofd met het  
lijf en met elkaar. De kwaliteit van de verbinding bepaald alles. Hoe maken we  
nu eigenlijk de connectie, met jezelf, je lijf, je patiënt en met je collega’s. 

Hoe zijn patiënten met SOLK en burn-out de verbinding kwijt geraakt en hoe 
kunnen we helpen deze weer te maken? Voelen we de verbinding met anderen  
en hoe gebruik je spiegelneuronen. 

Zijn wij als collega’s genoeg verbonden om in gezamenlijkheid producten te 
kunnen ontwikkelen en hiervoor keuzes te gaan maken? 

In deze 2 dagen gaan we het allemaal doen! 

Wij wensen u twee inspirerende dagen toe!

Werkgroep Verdiepingsdagen 2015
Annemarie Bol
Mirthe Engels
Marjet Hengeveld



Vrijdag 20 maart 2015

09:00 Welkom & inschrijving

10:00 Toegepaste neurobiologie en burn-out
  Cathelijne Wildervanck, schrijver, directeur ADHD-centrum 

Nederland, NLP-trainer en coach

 http://cathelijnewildervanck.nl
 http://www.1e-verdieping.nl

12:00 Lunch

13:30 Parallelprogramma
 Workshop Thai Chi
 Bart Saris, Mark Rusman, Ulrich Gössler

Het eerste half uur zijn we praktisch bezig met een paar basis oefeningen om enig 
idee te krijgen van hoe het is om op die manier te bewegen. Vervolgens besteden 
we een half uur aan de uitleg van het verband tussen Tai Chi Chuan en de 
traditionele Chinese visie op de wereld, yin en yang, Pa Kua de vijf elementen, chi 
et cetera. Hier zal zichtbaar worden hoe de beoefening van Tai Chi Chuan 
verbonden is met en doordrenkt van dezelfde principes als de Chinese 
geneeskunde. Dit gedeelte zal o.a. met praktische voorbeelden etc. verzorgd 
worden door Mark Rusman, Tai Chi adept en leraar en ervaren acupuncturist die 
zowel in Nederland als jarenlang in China heeft gestudeerd. Hij heeft mede aan de 
basis gestaan van het opzetten van een volwaardige acupunctuur-opleiding in 
Nederland. Het laatste half uur zal Ulrich Gössler voor zijn rekening nemen. Samen 
met zijn echtgenote heeft hij vele jaren lang onderzocht wat de Tai Chi oefeningen 
in fysiotherapeutische zin kunnen betekenen voor patiënten met zowel alleen 
lichamelijke als met psychosomatische klachten. Hij is daarbij op tot opmerkelijke 
inzichten en resultaten gekomen.

Bart Saris beoefent Tai Chi Chuan {Taijiquan in pin yin] sinds 1979. De eerste 6 tot 7 
jaar was dat een Yang-stijl variant: een zogenaamde “simplified form”, dat wil 
zeggen een sterk vereenvoudigde en ingekorte vorm naar het ontwerp van Cheng 
Man Ching. In die dagen was dat praktisch de enige vorm, die in Europa 
mondjesmaat beschikbaar was. Gedurende die jaren volgde hij de lessen van 
diverse inheemse leraren of wat daar voor doorging in die tijd en bezocht 
workshops van mensen als Benjamin Lo en William Chen ,die beiden beschouwd 
werden als meesterleerlingen van Cheng Man Ching. Na een aantal jaren bekroop 
hem een groeiend gevoel van onvrede naarmate hij ontdekte dat zijn inheemse 
leraren niet in staat waren om op een bevredigende manier het hoe en waarom 
van de bewegingen [postures] te verklaren. Ook de meesterleerlingen, waarmee het 
contact te kort en oppervlakkig was, konden op vele vragen geen sluitender 
antwoorden geven anders dan dat de “professor” {Cheng Man Ching] het nu 



eenmaal zo deed. Ook begon hij zich enorm te interesseren voor Tui Shou {pushing 
hands], een discipline binnen het Tai Chi Chuan waarvan maar heel weinig 
materiaal beschikbaar was. Kortom, in die beginjaren dat het Tai Chi Chuan in 
Europa binnendruppelde was het allemaal nogal behelpen. In 1986 veranderde 
dat ineens drastisch toen hij in Amsterdam zijn huidige leraar Meester Ma Jiang 
Bao en diens toen 84-jarige vader grootmeester Ma Yueh Liang zag demonstreren. 
Hij wist meteen dat dat het echte werk was. Het was toen voor het eerst dat het tot 
dan gesloten China een beetje open ging en we konden zien hoe autentiek Tai Chi 
Chuan er uit zag.

Meester Ma Jiang Bao bleef in Europa en sinds die tijd beoefent Bart Saris de 
“Wu-stijl” van het Tai Chi Chuan, de stijl van de familie waartoe zij behoren via 
Grootvader Wu Chian Chuan en moeder Wu Ying Hwa. Ma Yueh Liang en Wu Ying 
Hwa, de ouders van meester Ma Jiang Bao, waren bij leven al Tai Chi Chuan-
legendes Bart Saris beschouwt het als een voorrecht dat hij ,als een van zijn eerste 
europese leerlingen, al zo lang mag oefenen onder zijn bezielende leiding. Sinds 
een aantal jaren geeft hij ook zelf les, zowel wekelijks aan groepen als ook privé. 
Tevens is hij beschikbaar voor intensieve seminars in alle disciplines: hand- en 
wapenvormen en pushing hands. De lessen bestrijken zowel beginneres als [ver-] 
gevorderden.

Sinds een tiental jaren is Bart Saris voorzitter ben van de EWTC, de Europese 
vereniging voor Wu Tai Chi Chuan. Deze vereniging heeft intussen vertakkingen 
door heel Europa heen, o.a. Nederland, Duitsland, Frankrijk, Engeland, Spanje, 
Italië, Oostenrijk en Roemenië. Doel is onder andere het bewaken van de 
zuiverheid van de Wu-familie stijl, en het opleiden en begeleiden van {aspirant} 
leraren.

Lichaamsgericht mentaliseren bij ernstig SOLK
Shiva Thorsell en Susanne Pielagen, Altrecht Psychosomatiek Eikenboom, Zeist

Mentaliseren is een probleem voor patiënten met ernstige Somatisch onvoldoende 
verklaarde lichamelijke klachten’(SOLK). Zij kunnen moeilijk onderscheid maken 
tussen lichamelijke sensaties die horen bij een fysiek fenomeen en lichamelijke 
signalen die een uiting zijn van een mentaal verschijnsel zoals gedachten, emoties, 
herinneringen en neigingen. Men heeft bijvoorbeeld moeite het verschil te 
onderkennen tussen een trillende hand vanwege de kou of door het ervaren van 
angst.
Lichaamsgericht mentaliseren is daarom van groot belang tijdens de therapie. Deze 
methode is gebaseerd op de theorie van hechting en mentalisatie. Het is effectief 
gebleken bij patiënten met ernstige SOLK. De therapeut richt zich niet alleen op 
fysieke en mentale ervaringen van de patiënt maar ook op eigen ervaringen. De 
therapeut is transparant over eigen lichaamssignalen en innerlijke ervaringen 
terwijl hij/zij met de patiënt werkt: ‘mijn hoofd en schouders voelen zwaar en ik 
ervaar een verdrietig gevoel’. In een hechte samenwerking met de therapeut leren 
patiënten zo de taal van hun lichaam weer te verstaan en beter om te gaan met 
lichamelijke klachten. 



In deze workshop ervaren deelnemers wat lichaamsgericht mentaliseren inhoudt 
en zien voorbeelden van inschatten, exploreren en uitwisselen van 
lichaamssignalen en innerlijke ervaringen bij zowel de patiënt als de therapeut.

Shiva Thorsell is klinisch psycholoog en Suzanne Pielage, klinisch psycholoog i.o., 
daarnaast onderzoeker gepromoveerd op het onderwerp hechting en psychosociaal 
functioneren beiden werkzaam bij Altrecht Psychosomatiek Eikenboom te Zeist.

15:00 Middagpauze

15:30 Parallelprogramma
 Workshop Thai Chi
 Bart Saris, Mark Rusman, Ulrich Gössler

 Lichaamsgericht mentaliseren bij ernstig SOLK
  Shiva Thorsell en Susanne Pielagen, Altrecht Psychosomatiek 

Eikenboom, Zeist

17:00 Borrel

19:00 Diner



Zaterdag 21 maart 2015

09:00  Wij zijn de hele dag bezig om mensen te helpen met veerkracht, 
zelfmanagement en adaptatie. En, wat zijn nu eigenlijk onze 
belangrijkste behandeldoelen en hoe bereiken we die, samen 
met de client? Eerst inventariseren we via een enquete en op de 
verdiepingsdagen gaan we concretiseren. Wat verbindt ons en 
wat niet?

11:00 Ochtenpauze

11:30 Speels coachen
 Jacqui Halmans

Speels coachen is een verbinding van een aantal technieken. Psychodrama met de 
essentie om cliënten problemen te laten uitbeelden in plaats van erover te praten. 
Voice Dialogue met als essentie dat wij een menigte zijn van allemaal subpersonen 
met allemaal een eigen stem. En Transactionele Analyse met als essentie dat wij 
allemaal op zeer jonge leeftijd een levensplan hebben gemaakt om zoveel mogelijk 
emotionele kleerscheuren te voorkomen en zoveel mogelijk aandacht te krijgen. In 
de combinatie ontstaat speels coachen. We gaan er niet over praten, we gaan het 
beleven en ervaren. We maken gedachten, gevoelens en dilemma’s waarin we in 
ons volwassen leven tegenaan lopen concreet en (be-) grijpbaar.

Speels coachen vraagt om een bepaalde attitude van de begeleider. Het vraagt om 
lef. Lef om het niet te weten, om samen met de cliënt een experimentje aan te 
gaan. Lef om uit je veilige stoel op te staan en te gaan bewegen. Dat is best 
spannend, zeker als je niet weet waar je uit gaat komen.

En dat levert je ook iets op. Het brengt concreetheid. Je blijft niet steken in praten. 
Het brengt flexibiliteit in denken en doen. Het gaat uit van leren en niet van 
afleren. Het brengt een balans tussen diepgang en oppervlakkigheid. Het brengt 
balans tussen denken, doen, voelen en beleven. En tot slot: het relativeert. Er mag 
gelachen worden en we mogen overdrijven.

Jacqui Halmans wil je in haar presentatie inspireren om speels te gaan coachen. 
Aan de hand van concrete ervaringen, voorbeelden en korte ervaringsoefeningen 
nodigt ze je uit kennis te maken met deze manier van werken.

12:30 Lunch



13:30 Parallelprogramma

Communicatieve massage
Albert Mulder en Rob Boersma

Belangrijk in het werk van de psychosomatisch werkend fysiotherapeut is de 
patiënt actief te betrekken bij de behandeling van zijn klachten en daarbij een 
gunstige invloed op zijn klachtenbeeld te leren ontwikkelen. Vaak is er sprake van 
een verstoring van de beleefde lichamelijkheid, moeite met belastbaarheidsgrenzen 
te her-en erkennen, inadequaat omgaan met (pijn)klachten (passieve coping) en 
remming van gevoels -en bewegingsexpressies. Ook bij klachtenbeelden als SOLK 
en Burnout speelt dit. Communicatieve Massage is een vorm van massage waarbij 
een wederzijdse actieve afstemming plaatsvindt van cliënt en therapeut op elkaar. 
Communicatieve massage is bij uitstek geschikt om de patiënt meer in contact te 
laten komen met zijn lichamelijkheid en om expressies te faciliteren. Vanuit dit 
belichaamde dialogisch contact kunnen verder belastbaarheidsgrenzen 
ervaringsgericht verkent en bepaald worden én een adequate wijze gevonden 
worden in het omgaan met (pijn)klachten. Aanraken in het therapeutisch contact is 
een belangrijke onderscheidende interventie van de psychosomatisch 
fysiotherapeut met andere betrokken professionals in de GGZ.
In de workshop geven we met een korte inleiding weer hoe communicatieve 
massage ingezet kan worden bij patiënten die wij als psychosomatisch 
fysiotherapeut zien. Vervolgens demonstreren we een paar interventies uit de 
communicatieve massage die toepasbaar zijn. Deze worden in de workshop nadien 
geoefend. 

Rob Boersma en Albert Mulder, zijn beide psychosomatisch werkend fysiotherapeut, 
en haptonomisch werkend fysiotherapeut , werkzaam in de 1e lijn gezondheidzorg. 
Rob is als docent werkzaam geweest aan de opleiding fysiotherapie van de HVA. 
Tevens is hij als docent verbonden geweest aan de opleiding voor 
psychosomatische fysiotherapie van het IPT. Rob heeft verschillende artikelen ter 
onderbouwing van de psychosomatische fysiotherapie geschreven ( zie NFP site ). 
Albert Mulder is als docent en supervisor verbonden aan de IPT opleiding 
psychosomatische therapie. Rob en Albert hebben communicatieve massage 
verzorgd aan IPT-opleiding psychosomatische fysiotherapie en gebruiken deze 
interventie als belangrijk onderdeel in hun werk als psychosomatisch 
fysiotherapeut. 



Speels coachen
Jacqui Halmans, Halmans en Bakker

Centraal in deze workshop staan een aantal speelse technieken zoals ensceneren, 
rolwissel en in en uit de scene, en een aantal speelse werkvormen, zoals 
bijvoorbeeld het voice drama en werken met domeinen. En … we staan stil bij het 
fenomeen ´verleiden´. Hoe verleid jij je cliënt om uit haar/zijn comfortabele stoel 
te komen? Korte demo´s en zelf aan de slag. Dat is wat je kunt verwachten.

Jacqui Halmans is een vakvrouw. 
Na een jarenlange carrière als senior coach, trainer en opleider, is zij vorig jaar gestart 
met haar eigen bureau. Haar passie, professionele begeleiders laten ervaren dat 
diepgang en speelsheid prima kunnen samengaan, heeft zij samen met haar 
compagnon Anita Bakker, vorm gegeven in het concept Coachen met Lef waarover april 
2014 hun boek verscheen. Coachen met lef is de weergave van een gewaagd 
experiment waarin de psychologische ontwikkelingstheorie van Transactionele Analyse 
wordt gekoppeld aan de energetische methode van Voice Dialogue. In deze synergie 
ontstaat er een manier van coachen die resultaatgericht is en die op een speelse 
manier de kern raakt. Niet erover praten, maar doen. De ander in een ervaring en 
beleving brengen, zonder dat het zwaar wordt. Dat is waar ze voor gaat.

15:00 Middagpauze

15:30  Parallelprogramma

 Communicatieve massage
 Albert Mulder en Rob Boersma

 Speels coachen
 Jacqui Halmans, Halmans en Bakker

17:00 Sluiting



Algemene informatie

Datum Vrijdag 20 en zaterdag 21 maart 2015

Locatie Holthurnsche Hof
 Zevenheuvelenweg 48A
 6571 CK Berg en Dal
 T: 024 684 1744

Accreditatie
Accreditatie voor de verdiepingsdagen is aangevraagd bij de KNGF.

Inschrijving
U kunt zich online inschrijven via de website: www.psychosomatischefysiotherapie.nl
of via de congreskalender op www.congresscare.com.
Na controle van uw registratie door het congressecretariaat, ontvangt u een 
inschrijfbevestiging (incl. routebeschrijving).

Inschrijftarieven:
Leden zonder overnachting EUR 325
Leden met overnachting EUR 375
Niet leden zonder overnachting EUR 400
Niet leden met overnachting EUR 450

(incl. programmaboek, koffie-thee pauzes, lunches en diner/feestavond)

Let op: De prijzen inclusief overnachting zijn op basis van een kamerbezetting van 
2 personen. Voor een overnachting op basis van 1 persoon, brengen wij een toeslag 
van EUR 50 in rekening.

Annulering
Bij ontvangst van uw schriftelijke annulering vóór 6 maart 2015 vindt restitutie
plaats onder aftrek van EUR 35 administratiekosten. Na deze datum kan geen
restitutie meer plaatsvinden.

Hotelaccommodatie
Er is beperkte mogelijkheid om in de Holthurnsche Hof te overnachten. 
Tijdens uw on-line registratie kunt u een hotelkamer reserveren.

Betaling
Uitsluitend door middel van het afgeven van een eenmalige incassomachtiging  
of via iDEAL.

Congressecretariaat 
Congress Care 

   

   

Postbus 440 
5201 AK ’s-Hertogenbosch
Tel 073 690 14 15
info@congresscare.com
www.congresscare.com 


