
 ‘Via veilige verbinding naar meer Zelfcompassie’ 
 

Tweedaagse ervaringsgerichte workshop 
 

Integratie van twee waardevolle perspectieven:  
Emotionally Focused Therapy & Mindful Self Compassion  

 
 

 
 

Het uitgangspunt van deze ervaringsgerichte workshop is dat we allemaal verbonden zijn in 
een belangrijke menselijke basisbehoefte, namelijk dat we veilige verbinding kunnen voelen 
met iemand die emotioneel nabij is. Dit hebben we nodig om goed te kunnen functioneren en 
richting en betekenis te voelen in ons leven. 

In deze verdiepende reis naar onszelf gaan we beter begrijpen en ervaren hoe moeilijke 
gevoelens en lichamelijke spanningen vaak te maken hebben met de afwezigheid van veilige 
verbinding in ons leven, zowel de afwezigheid van veilige verbinding met onszelf als met 
degenen die voor ons belangrijk zijn. We staan ook stil bij hoe we er meer kunnen zijn voor 
onszelf in het omgaan met moeilijke gevoelens van gemis, eenzaamheid, angst en verdriet – 
hoe we als het ware een warme en ondersteunende compagnon de route kunnen zijn voor 
onszelf. 

Een veiligere verbinding helpt ons om meer troost en geborgenheid te ervaren in onszelf, 
waardoor we beter in staat zijn om in voeling te komen met pijnlijke ervaringen en 
emotionele spanningen en waardoor onze emotionele veerkracht kan toenemen. Een 
veiligere verbinding met onszelf helpt ons om met meer vertrouwen aanwezig te kunnen zijn 
in ons leven en in de relaties die er toe doen voor ons.  

Programma 

Als EFT-therapeute (Emotionally Focused Therapy) laat ik me voor deze ervaringsgerichte 
workshop inspireren door wat EFT ons leert over relaties, gehechtheid en emoties. EFT is een 
therapiemodel dat ontwikkeld werd door Sue Johnson, een Canadese Professor in de 
psychologie en dat gaat over onze nood aan het voelen van verbinding met anderen die 
belangrijk voor ons zijn. En over hoe vele van onze menselijke problemen en angsten 
ontstaan als we de veilige verbinding met anderen dreigen te verliezen of niet (meer) voelen. 
EFT biedt ons een landkaart om de weg (terug) te vinden naar wie belangrijk voor ons is én 
naar onszelf. 



EFT is wetenschappelijk onderbouwd en bewezen effectief. Literatuur over EFT kan je 
terugvinden via volgende websites: https://iceeft.com, www.eft-belgium.org. 
 
Daarnaast laat ik me inspireren door de Mindful Selfcompassion training (MSC) die ontwikkeld 
werd door Kristin Neff en Chris Gelmer, beiden pionier in onderzoek naar zelfcompassie. MSC 
biedt een reeks belangrijke inzichten en krachtige persoonlijke oefeningen die ons helpen om 
meer aanwezig te worden voor onszelf. MSC is wetenschappelijk onderbouwd en bewezen 
effectief. Literatuur over MSC kan je terugvinden via volgende website: https://self-
compassion.org/the-program/. 
 
Het doel van EFT en MSC is gelijkaardig, in die zin dat ze beiden beogen dat je een veiligere 
verbinding met jezelf en anderen kan ervaren. Kort gezegd neemt EFT de ingang van onze 
emotionele ervaring en hoopt zo onze (vaak negatieve) mentale beelden over onszelf en 
anderen te corrigeren. MSC gaat over het ontwikkelen van een compassievolle mentale 
attitude en probeert via die weg onze emotionele ervaring te beïnvloeden.  Deze 
ervaringsreeks biedt een intergratie van beide perspectieven die allebei erg waardevol zijn en 
elkaar versterken in hun effectiviteit.  
 
Er zal een aanbod zijn van toelichtingen, persoonlijke ervarings- en lichaamsoefeningen, 
videomateriaal en groepsgesprekken. 
 
Doelen 
 

- beter begrijpen wat de triggers zijn voor moeilijke emoties en lichamelijke 
spanningen  

- de onderliggende betekenis van deze emoties en spanningen beter voelen (wat is het 
dat we nodig hebben? waar zijn we soms bang voor? wat dreigt ons wel eens te 
overspoelen/blokkeren?) 

- meer aanwezig kunnen zijn voor onszelf door onszelf in moeilijke momenten te 
ondersteunen en te accepteren ipv te bekritiseren 

- het vergroten van onze emotionele veerkracht en innerlijke hulpbronnen 
- meer verbinding voelen met onszelf en belangrijke anderen in ons leven 

 
 
De trainer 
 
 

Katrien Lagrou is klinisch psycholoog, erkend 
supervisor en therapeut in de Emotionally 
Focused Therapy (ICEEFT) en erkend 
opleider, supervisor en therapeut in de 
Systeemtherapie (BVRGS). Ze heeft een eigen 
praktijk voor EFT-therapie en supervisie – 
www.huisvoorrelatietherapie.be. Voor EFT-
Belgium verzorgt ze Houd Me Vast groepen 
voor koppels en EFT-training voor 
hulpverleners. 
 

 
 
 



Praktisch 
 
 
Data 
 
Donderdag 13 en vrijdag 14 januari 2021, telkens vanaf 9u30 tem 16u. 

 
Locatie 
 
Huis Voor Relatietherapie 
Plankendaalstraat 32 
2812 Muizen 
 
Er is een treinstation op een paar minuten wandelafstand en voldoende parkeergelegenheid in 
de omliggende straten. 
 
 
Inschrijvingsprijs  
 
250 euro (workshop, gezonde lunch, koffie, thee en fruit/koekjes inbegrepen) 
 
Je inschrijving is definitief door een mail te sturen naar katrien.lagrou@telenet.be waarin je je 
deelname aan deze workshop bevestigt en bij het voldoen van de betaling van het 
inschrijvingsbedrag van 250 euro op BE54 9733 6055 5397. (Vermelding van naam + 
zelfcompassie) 
 
 
Annuleringsvoorwaarden: 
 
Annuleringen zijn mogelijk tem 15 december 2021. Annuleringen vanaf 16 december 2021 
kunnen omwille van de organisatie en engagementen niet meer terugbetaald worden. 
 
Indien deze workshop niet live kan plaatsvinden omwille van Corona-maatregelen zal ze 
verplaatst worden naar nieuwe data met de kans om je inschrijving op dat moment te herzien 
(en dus het inschrijvingsgeld terugbetaald te krijgen als deze data jou niet passen). 


