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Psychomotorische therapie en systeemtherapie: samen werken met gezinnen 

Heb je ook het idee dat je soms niet verder komt met enkel het verbale in systeemtherapie? 
Of dat je op zoek bent naar handvatten om het systeem te betrekken bij non-verbale therapie? 

Schrijf je dan in voor de driedaagse training: 

 Psychomotorische gezinstherapie … een kwestie van doen 

In deze driedaagse training slaan de trainers een brug tussen systeemtherapie en psychomotorische 
therapie. Bruno Hillewaere (psychotherapeut en systeemtherapeut) en Marco Visser (psychomotorisch 
therapeut en systeemtherapeut) delen graag hun ervaringen en expertise met de deelnemers.  

In de training leren de cursisten intensief samenwerken met elkaar en met het gezin. Naast het non-
verbale en interactieve karakter staat de dialogische benadering centraal. Deelnemers hebben aan 
het einde van de training voldoende handvatten om deze werkvorm te integreren binnen hun 
werksetting.  

De cursist is na deze training in staat om: 

• Intensief te kunnen samenwerken met collega psychomotorisch therapeut/ systeemtherapeut 
en het gezin en daarbij de kwaliteiten van elkaar te gebruiken volgens een specifiek 
theoretisch kader 
 

• Toepassen van vaardigheden en methodieken passend bij deze benadering; aansluitend bij 
het proces en de doelen van het gezin 
 

• Voldoende kennis van dialogisch werken om te kunnen werken vanuit een samenwerkende 
benadering  
 

• Voldoende kennis en kunde om psychomotorische gezinstherapie binnen de eigen 
werksetting op te zetten 
 

• Mogelijk hebben cursisten nog behoefte aan een supervisie traject en kunnen ze na deze 
training dit eventueel volgen bij een van de trainers  

Deze training is bedoeld voor therapeuten die werken met gezinnen en psychomotorisch therapeuten. 
Het heeft de voorkeur om in koppels in te schrijven omdat  de trainers ervaren hebben dat de 
combinatie systeemtherapie en PMT het meest kracht bijgezet wordt door te werken met co-
therapeuten. 

Doelgroep: 

Psychomotorisch therapeut, dans- en bewegingstherapeut, systeemtherapeuten, systeem 
therapeutisch werkers, ouderbegeleiders, psychologen, psychotherapeuten die met gezinnen werken 

 

 



Opzet training: 

De training zal bestaan uit drie dagen. De eerste twee dagen staan in het teken van de methodiek en 
de kennis die nodig is om met gezinnen systemisch en non verbaal te werken.  

De laatste dag is een follow up waarbij we ruimte maken om de opgedane ervaringen mee te nemen 
in de training. 

Trainers: 

Bruno Hillewaere      Systeemtherapeut, psychotherapeut, hoofdopleider systeemtherapie Euthopia en 
verbonden aan Rapunzel (be.) en Juzt 

Marco Visser             Systeemtherapeut en psychomotorisch therapeut, opleider Euthopia en 
verbonden aan Juzt  

Bruno en Marco zijn beide werkzaam bij Euthopia, een centrum voor systeemtherapie in Breda. In het 
werken met gezinnen zijn ze gericht op een zo goed mogelijke afstemming met het systeem, gebruik 
makend van de dialoog en van de krachten en mogelijkheden van het gezin. Naast het werken met 
gezinnen geven ze opleiding en zijn ze auteur van verschillende artikelen. 

Praktische informatie: 
 
Euthopia 
Zandberglaan 54/BIS 
4818 CJ 
Breda 
 
De training geven op onze eigen locatie. We zullen in de training gebruik maken van verschillende 
ruimtes.  Onze opleidingsruimte en gymzaal. 
Accreditatie zal bij de FVB - (NVPMT) en de NVRG aangevraagd worden. 
  
Data 2019 
vrijdag 6 september (9.30 – 16.30 uur) 
zaterdag 7 september (9.30- 16.00 uur) 
zaterdag 12 oktober (9.30 – 16.00 uur)  
 
Wij zorgen voor een lekkere broodjes lunch 
 
Kosten voor deze drie dagen zijn 675 euro 
 
Aanmelden kan door een mail te sturen aan marco@euthopia.nl 
Na aanmelding krijgt u verdere praktische informatie om de aanmelding definitief te maken. 
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