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Beste VVPT-lid, 
 
Graag nodigen wij u uit voor de vijfde webinar, georganiseerd door de VVPT. 

  
Datum:    woensdag 26 mei 2021 om 20u00 
 
Thema:    Psychodynamisch denken en lichaamsgericht werken. Een onmogelijk huwelijk of 
een verrijkend nieuw samengesteld gezin?  
 
Spreker:   Joeri Calsius 
 
Joeri Calsius, PhD is klinisch psycholoog, lichaamsgericht psychotherapeut, kinesitherapeut 
en studeerde tevens cultuurfilosofie (MA.). Hij promoveerde op een verhandeling over een 
geïntegreerde benadering van angst vanuit psychodynamische, fenomenologische en 
lichaamstherapeutische invalshoek. Voor dit proefschrift ontving hij de Van Helsdingen Prijs 
van de Nederlandse Stichting Psychiatrie en Filosofie. Hij is werkzaam in een eigen 
groepspraktijk met focus op stress, psychosomatiek en trauma. Daarnaast is hij deeltijds 
universitair docent en geeft vormingen geïntegreerd lichaamswerk in binnen- en buitenland. 
Zijn handboek ‘Werken met een lichaam dat moeilijk doet. Een andere kijk op het 
psychosomatische lichaam in therapie.’ (Acco, 2017) verscheen als ‘Treating psychosomatic 
patients’ bij Routledge (2020). 
 
“Het lichaam is geen evident gegeven in psychotherapie. Het confronteert, frustreert en 
polariseert wanneer het zich toont in diverse symptomen die de patiënt aangrijpen, vaak 
zonder dat hij ze begrijpt. Maar tegelijkertijd houdt het lichaam ons ook bezig in positieve 
zin, het houdt ons ook letterlijk gaande. Het is een bron van energie, van genot, van het 
creatieve en van een innerlijk weten. Daarnaast beweegt het lichaam zich ook op bijzondere 
wijze door het psychotherapeutische veld, van object waarover gesproken, gedroomd of 
gefantaseerd wordt tot het lichaam dat bewust doorvoeld wordt.”   
 
De laatste decennia is er een opvallende toename in aandacht voor en integratie van het 
lichaam in psychotherapie. Dit niet enkel vanuit het psychotherapeutische werkveld maar 
ook vanuit de onderzoekswereld en nog ruimer, de samenleving. Deels aangestuurd door 
een veranderd landschap van patiënten en hulpvragen, deels door tal van nieuwe 
wetenschappelijke bevindingen worden zowel inzichten van weleer tegen het licht 
gehouden als vernieuwende methodieken geïntroduceerd.  
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In deze webinar gaan we in op het lichaam als mogelijke toegangspoort in psychotherapie 
vanuit een transdisciplinaire visie. Met een psychodynamische, neurowetenschappelijke en 
fenomenologische bril kijken we naar wat we ‘het gelaagde lichaam’ zullen noemen . Met 
name het ontwikkelingsdynamisch begrijpen van het proces van diverse vormen of lagen van 
lichaamsbewustwording blijkt hierbij een kwintessens. Voor de vertaalslag naar de praktijk 
kijken we naar het domein van lichaamsgerichte psychotherapieën en hands-on Experiential 
Bodywork® waarbij we de invloed van werken met aanraking en lichaamsbeleving beter 
willen begrijpen en kaderen binnen een psychotherapeutische context of samenwerking. 
 

 
Inschrijven doet u via de website van de VVPT: www.vvpt.be 
Voor artsen: accreditatie Psychiatrie wordt aangevraagd. 

Deelnameprijs bedraagt € 20. 
Na inschrijving en betaling via de website ontvangt u daags voordien een link waarmee u die 
avond kan deelnemen aan deze webinar. 
Het aantal deelnemers is beperkt tot 100. Schrijf dus snel in om u te verzekeren van een 
virtuele plaats in deze webinar. 

Wij hopen u ook ditmaal talrijk te mogen verwelkomen. 

 
Vanwege het VVPT-bestuur 
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