
Maart 2017, het jaar is net gestart. Wat zal het ons nog alle-
maal brengen? De evenementen van 2016 waren op z’n minst 
gezegd indrukwekkend. Op wereldvlak zagen we mensen 
massaal op de vlucht slaan voor terreur, aanslagen die ons 
nog doen huiveren, referenda en verkiezingen die anders 
uitpakten dan velen hadden gedacht… In onze contreien 
deed het burn-out virus op zijn beurt ook weer erg z’n best 
als symptoom van een veeleisende samenleving. Allemaal 
tekenen van een wereld die volop in verandering is en waarin 
we allen op zoek zijn naar een nieuw evenwicht. Dat gaat 
gepaard met verwarring, met hoop en vrees, maar ook met 
een hoop lijden. 

Wat voor de één erg is, is dat natuurlijk niet persé voor de 
ander. Vroeg of laat krijgen we echter allemaal onze portie 
pijn te verwerken. Of het nu te maken heeft met het verlies 
van een dierbare, een job, je gezondheid, een droom… pijn 
hoort bij het leven, net zoals vreugde. Wanneer het ons 
overvalt, doet het ons vaak ook even stilstaan en komen we 
tot reflectie. Wat is de zin van al dat leed? Kunnen we hier 
betekenis aan geven en hoe? Dat zijn natuurlijk existentiële 
vragen waar ieder voor zich een antwoord op moet zien te 
vinden. Toch zijn er een aantal aspecten die maken dat een 
mens meer of minder afziet. Dit heeft veel te maken met de 
mate waarin je aanwezig kan zijn bij jezelf. 

Vaak is het onze weerstand tegen emotionele pijn die haar 
erger maakt. Als we haar niet willen voelen en trachten te 
verbannen naar de diepste catacomben van onze ziel, dan 
zetten we haar vast en zal ze haar plaats toch op een ver-
wrongen manier opeisen. Zo kan ze o.a. aan de oppervlakte 
komen als een psychosomatische klacht. Opgekropte woede 
kan zich bv. in verkrampte spieren vertalen, met stress en 
spanning tot gevolg. Als dat chronisch wordt, dan verhoogt 
dat de kans op hartproblemen. Verdrongen verdriet kan zich 
dan weer uiten in eczeem, in vermoeidheid, in een depressie… 
Als we echter bereid zijn een moeilijke emotie te ontvangen 
wanneer ze komt aankloppen, als we de moed vinden om 
haar niet weg te duwen, dan krijgt ze ruimte om te worden 
doorwerkt. Door er met onze aandacht bij te zijn en bereid te 
zijn haar te voelen en te dragen, ontdoen we haar van haar 
lading en kan ze evolueren in iets zachter en minder bedrei-
gend. Dat veronderstelt wel dat we bewust in relatie treden 
met onszelf, met ons denken en voelen. In onze maatschappij 
wordt ons dat jammer genoeg niet echt geleerd. Hoewel daar 
de laatste jaren wel stilaan verandering in komt, o.a. met de 
opgang van mindfulness, van yoga en andere vormen waarbij 
op de connectie tussen lichaam en geest wordt gewerkt. 

Met Centrum Oost dragen wij hier ook graag ons steentje toe 
bij. Naast psychotherapie, coaching, danstherapie, stemwerk 
en massages, bieden wij sinds kort ook de mogelijkheid aan 
tot het volgen van combinatietherapie. Zoals de naam het al 
verklapt, is het een combinatie van lichaams- en psycho- 
therapie. Beide behandelingen worden op mekaar afgestemd. 
Dit doen we met de medewerking van Groepspraktijk Zuid. 
De psychotherapeuten van Centrum Oost en de lichaamsthe-
rapeuten van Groepspraktijk Zuid en Centrum Oost, werken 
graag samen om deze combinatietherapie mogelijk te ma-
ken. Zo kan je bv. kiezen voor een combinatie tussen psycho-
therapie + osteopathie, fasciale kinesitherapie, cranio-sacrale 
therapie, danstherapie, stemwerk en coaching op basis van 
mindfulness en yoga. Voor meer info kan je natuurlijk terecht 
op onze website. Wij zijn alvast enthousiast! 

Annelies Harvent
Coördinator Centrum Oost
Psychotherapeut & Coach
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workshop hooG sensitiviteit 
Kruidje-roer-me-niet! Overdrijf nu toch eens niet! Hoe bedoel je, 
te luid? Ben je nu al moe? Klinken deze opmerkingen en vragen je 
bekend? Ze worden vaak geuit tegenover hoog sensitieve personen, 
korter omschreven als HSP. Ongeveer 15 tot 20 procent van de mensen 
erft een zeer ontvankelijk, hoog sensitief zenuwstelsel. Het is geen 
stoornis, maar een persoonlijkheidseigenschap die als gevolg heeft 
dat HSP’s vaak beter zijn in het oppikken en interpreteren van subtiele 
signalen in de omgeving. Anderzijds geraken ze ook gemakkelijker 
overprikkeld en hebben ze meer behoefte aan rust. We leven in een 
snelle en drukke wereld, waarin gevoeligheid als minder waardevol 
wordt ervaren als bijvoorbeeld assertiviteit en stressbestendigheid. 
HSP’s hebben nochtans veel te bieden aan deze wereld. Ze zien dit 
vaak zelf niet meer, als gevolg van onbegrip of negatieve feedback. 
Met deze workshop willen we deze bijzondere eigenschap in de verf 
zetten en HSP’s hun kracht leren zien. We houden daarbij rekening 
met het lichamelijke, denkwijzen, gedragingen en beleving. We wer-
ken op een interactieve manier in een kleine groep. 

wanneer deel i gaat door op maandag 6 maart van 19u tot 21u30 
en deel ii op maandag 20 maart van 19u tot 21u30 
prijs 65 euro per persoon 
voor info en inschrijvingen mail naar lynn@centrumoost.be 
met vermelding workshop hoog sensitiviteit

inFo
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oostenstraat 26, 2018 antwerpen 
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kristien is creatief danstherapeut en 
coach bij Centrum Oost. Daarnaast heeft 
ze veel ervaring opgedaan als dansthera-
peut in het Psychiatrisch Centrum Guis-
lain te Gent.

Lynn is klinisch psycholoog bij Centrum 
Oost en werkt daarnaast in het bedrijfs- 
leven binnen human resources. Dit com-
bineert ze momenteel met de vierjarige 
opleiding tot therapeut in de interactio-
nele vormgeving.

in de rubriek ‘in de kijker’ nemen we de 
gelegenheid onze collega’s voor te stellen aan 
de hand van 5 korte vragen. in deze nieuwsbrief 
stellen we Lynn jespers en kristien maus voor.

Lynn jespers
1/ wat doe je bij centrum oost? 
Ik coach en werk therapeutisch met zowel individuen als koppels of 
gezinnen. Coaching is voornamelijk zinvol wanneer je op zoek bent 
naar persoonlijke ontwikkeling of groei. Therapie is dan weer beter 
wanneer herstel of verwerking centraal staat. Elke aanpak is per-
soonlijk, volledig op maat en draait voornamelijk rond het samen  
op pad gaan en terug beweging krijgen in wat vastgelopen is. 

2/ waar ligt je kracht in je manier van werken? 
Ik ben psycholoog en therapeut, wat wil zeggen dat ik een heel 
brede basis heb om mee aan de slag te gaan. Het kan erg analy-
tisch, maar ook mensen die graag meer over zichzelf en hun om-
geving willen leren door ervaring kunnen bij mij terecht. Voor elke 
wens is er een techniek. Verder kies ik ervoor om erg transparant te 
zijn in mijn aanpak, ik geloof niet in de ‘expert-attitude’. Therapeu-
ten zijn ook gewoon mensen met allerhande kantjes, enige zelf-
relativering en humor is daarbij absoluut nodig. Het belangrijkste 
voor mij is dat er een wisselwerking is tussen cliënt en therapeut 
die voor beiden comfortabel en werkbaar is. 

3/ welk zijn de drijfveren achter je beroepskeuze? 
Ik luister al spontaan en nieuwsgierig naar mensen hun verhalen 
sinds ik me kan herinneren. Ik koos dan ook al vroeg voor een 
menswetenschappelijke richting en ik ben me er ondertussen 
bewust van geworden dat ik een eeuwige student zal zijn. Er is 
ook zoveel te leren! Verder zit het gewoon in mijn karakter om het 
beste uit mensen te willen halen, tot grote ergernis van sommige 
mensen in mijn omgeving vermoed ik (lacht). 

4/ hoe zou je graag omschreven worden door je cliënten? 
Psychotherapeut vrij vertaald betekent ‘dienaar van het leven’ of 
‘verzorger van de ziel’. Het lijkt me leuk als cliënten hun therapeut 
zo zouden omschrijven. Al is die definitie misschien iets te zacht 
om mijn aanpak te karakteriseren, mijn cliënten af en toe een spie-
gel voorhouden en hen uitdagen vind ik erg belangrijk. Misschien is 
‘kritische verzorger van de ziel’ dan beter geformuleerd (lacht).  

5/ waar droom jij van, wat zou je graag verwezenlijkt zien? 
Ik droom ervan dat het verzorgen van de ziel een belangrijker 
onderdeel van het leven wordt, zodat mensen bewuster leven en 
afstand kunnen nemen van de mallemolen van het drukke dage-
lijkse leven (dat we maar al te vaak onszelf opleggen). Want dat 
leven, je hebt er maar een. 

in De kijker

kristien maus
1/ wat doe je bij centrum oost? 
Ik geef dans- en bewegingstherapie. Het is werkelijk hoe het klinkt: 
ik geef therapie, niet enkel door te praten, maar ook door te dansen/
bewegen met de mensen. Ik help mensen terug contact te laten 
maken met het lichaam. Lichaam en geest zijn onlosmakelijk ver-
bonden met elkaar, dat vergeten we soms. Welke signalen voel je 
allemaal, hoe uiten jouw emoties zich in je lichaam en hoe kan je 
jouw gevoelens tot expressie brengen? 

2/ waar ligt je kracht in je manier van werken?  
Het ervaren staat centraal. Dit is de kracht van danstherapie. 
Er wordt vooral gedaan, en ervaren, emoties geuit via je lichaam,  
via dans en beweging. Mijn persoonlijke kracht ligt erin dat ik veel 
met humor werk, dat ik met mijn beide voeten op de grond sta, dat 
ik mensen de ruimte laat die ze nodig hebben en dat ik enorm ach-
ter mijn eigen waarden sta, zoals: wederzijds respect, gelijk-
waardigheid, directe communicatie, eerlijkheid, betrokkenheid en 
integriteit. Ik werk ook heel erg van mens tot mens, ik laat mezelf 
ook echt zien, want hoe kan ik anders verwachten dat de ander 
zich echt laat zien? 

3/ welk zijn de drijfveren achter je beroepskeuze? 
Ik dans zelf al van mijn 3 jaar oud en ontdekte al snel dat het voor 
mij een manier was om mijn eigen gevoelens te uiten. Toen ik 
later ontdekte dat danstherapie effectief een vak was, leek dat 
volledig te passen voor mij. Toch begon ik eerst met psychologie te 
studeren, omdat ik dacht dat danstherapie iets was dat je enkel in 
Amerika of Engeland kon studeren. Een vriendin van me zocht het 
eens wat beter op en zo kwam ik erachter dat er naast de BaNaBa 
in Gent ook een voltijdse studie bestaat in Nederland. Toen ik daar 
aankwam, wist ik het meteen: dit wil ik doen! De combinatie tussen 
het psychologische, maar toch ook de dans/beweging/het artistieke 
spreekt me enorm aan. Creativiteit is enorm belangrijk, spelen ook. 
We leren dit een beetje af naarmate we volwassener worden. Dat 
is het mooie aan dit vak: het spreekt enorm de creativiteit van de 
mensen aan. Het is ook enorm puur: je lichaam liegt niet.

4/ hoe zou je graag omschreven worden door je cliënten?  
Iemand gaf me onlangs de feedback dat ze nergens anders het 
gevoel heeft zo zichzelf te mogen zijn als in mijn sessies. Dat raak-
te me echt. Ik vind het fijn te horen dat ik er voor kan zorgen dat 
mensen zich op hun gemak voelen, dat ze zichzelf durven zijn, zich 
durven uiten. Ook kreeg ik te horen dat ik een humoristische spring-
in-‘t-veld ben, en dat ik echt ben, van mens tot mens. Zo word ik ook 
graag omschreven: als iemand die echt is, authentiek. 

5/ waar droom jij van, wat zou je graag verwezenlijkt zien? 
Het zou fantastisch zijn moest ik ooit een eigen therapiehuis kun-
nen opstarten. Waar mensen zichzelf kunnen zijn en samen kunnen 
groeien. Ook ben ik bezig met een theatervoorstelling samen met 
een vriendin. Het zou mijn droom zijn, moest dit kunnen uitgroeien 
tot een theatergezelschap voor mensen met een passie voor thea-
ter, maar nergens anders aansluiting vinden. Op dit moment doen 
we dit volledig vrijwillig, maar het zou mooi zijn moest dit ooit ook 
onze job kunnen worden. 

‘Coaching is voornamelijk zinvol 
wanneer je op zoek bent naar 
persoonlijke ontwikkeling of groei.’

‘Je lichaam liegt niet.’


