
PLENAIRE LEZING

Spreken over seksualiteit (in relatietherapie)? Kan (ik) dat wel?    

Marieke Dewitte en Paul Enzlin

Hoewel wel vaker wordt beweerd dat 'seksualiteit een bijdrage levert aan de kwaliteit van leven van mensen' en 
'seks de lijm is in een relatie', zijn nog niet alle hulpverleners ervan overtuigd dat het bespreken van seksualiteit 
een bijdrage levert aan de kwaliteit van hun therapeutisch werk. Ze voeren daarvoor verschillende redenen aan 
(bijv. geen tijd, niet relevant, geen kennis, geen vaardigheden) en voelen daarbij veel aarzeling en handelingsver-
legenheid om het toch te (durven) doen. Het gevolg daarvan is dat de therapiekamer een wachtkamer wordt 
waarin de cliënten wachten tot de therapeut er wat over vraagt en de therapeut wacht tot de cliënten erover 
beginnen. 

In deze lezing gaan we aan de hand van verhalen, interactie én ervaringsleren samen met jullie op zoek naar 
enerzijds jullie (persoonlijke) grenzen en eventuele aarzelingen om over seks te praten, jullie kracht en ander-
zijds mogelijkheden om dit thema toch ter sprake te kunnen brengen in jullie praktijk. Immers, net als seksuali-
teit zelf, is er over kunnen spreken (in een therapiekamer) iets dat je kan leren. 
Wie heeft er al zin in?

Marieke Dewitte is klinisch psycholoog-seksuoloog. Ze genoot haar opleiding aan de Universiteit van Gent en 
RINO Amsterdam en behaalde haar doctoraat (hechting in romantische relaties) aan de Universiteit van Gent. 
Ze werkt momenteel als Universitair Docent aan de Universiteit van Maastricht (vakgroep Clinical Psychological 
Science). Ze geeft verschillende cursussen, gastcolleges en workshops over seksualiteit, zowel nationaal als 
internationaal. Haar onderzoek richt zich op de seksuele interactie tussen partners, relationele dynamieken van 
seksuele opwinding, hechting in relatie tot seksuele responsen en genitale pijn bij vrouwen. Naast onderzoek 
was Marieke werkzaam als seksuoloog in het Universitair Ziekenhuis van Gent (Centrum voor Seksuologie en 
Gender) en het Universitair Ziekenhuis van Maastricht (Polikliniek Seksuologie). Ze is momenteel hoofdredac-
teur van het Tijdschrift voor Seksuologie en Secretaris-Generaal van de European Society of Sexual Medicine. 

Paul Enzlin is klinisch orthopedagoog, klinisch seksuoloog en relatie- en gezinstherapeut. Hij is als hoogleraar 
verbonden aan het Instituut voor Familiale en Seksuologische Wetenschappen (Fac. Geneeskunde; KU Leuven) 
en programmadirecteur van de Master in de seksuologie waarin hij doceert over de klinische seksuologie en 
seksuele pedagogiek. Daarnaast is hij het hoofd van het Centrum voor Klinische Seksuologie en Sekstherapie 
(CeKSS; UPC KU Leuven) waar hij ook klinisch actief is. Hij deed o.a. onderzoek naar de invloed van ziekte op 
seksualiteit, pijn bij het vrijen, aseksualiteit, seksuele distress en seksueel verlangen en heeft meer dan 125 
publicaties op zijn naam.  
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Let’s talk about sex!



 

WORKSHOPS

1. Omgaan met schroom, schaamte & wanneer doorverwijzen? 

Ruth Borms en Svenja Vergauwen

Seksualiteit kan schroom en schaamte oproepen. Dat kan bij jou als hulpverlener, maar ook bij cliënten. In deze 
workshop bespreken we dit thema. We gaan in op jullie ervaringen en wisselen concrete handvaten uit (o.a. 
Onder 4 ogen methode) om voorbij schroom en schaamte seksualiteit bespreekbaar te maken. Daarnaast staan 
we stil wanneer je kan doorverwijzen naar een seksuoloog. We geven tot slot een overzicht van het bestaand 
hulpaanbod rond seksualiteit. 

Ruth Borms is klinische psychologe en systeemtherapeute. Naast haar zelfstandige praktijk waar ze vooral 
koppels begeleidt, was ze 15 jaar actief bij Sensoa vzw waar ze seksueel welbevinden op de beleidsagenda zette. 
Ze heeft het Onder Vier Ogen model ontworpen dat huisartsen en hulpverleners in staat stelt seksualiteit zelf 
ter sprake te brengen. Ze is als gewezen voorzitter en huidig bestuurslid van de Vlaamse Vereniging voor 
Seksuologie al jaren actief betrokken bij de klinische erkenning van de titel klinische seksuoloog. Ze is grote pleit-
bezorger om seksualiteit meer ter sprake te brengen in de (algemene) gezondheidszorg.   

Svenja Vergauwen is seksuoloog en werkt sinds 2021 als beleidsmedewerker ‘seksueel welbevinden’ bij 
Sensoa. Svenja was 7 jaar werkzaam als educatief medewerker relaties en seksualiteit bij Pimento vzw (toen nog 
Jeugd en Seksualiteit vzw). Ze heeft ervaring met relationele en seksuele vorming aan kinderen, jongeren en hun 
begeleiders. Na een korte professionele zijsprong naar een lokaal bestuur is ze sinds 2019 werkzaam bij Sensoa. 

2. Metaforen in de seksuele hulpverlening.   

Paul Enzlin    

Op Wikipedia staat bij 'metafoor' de volgende omschrijving: "Een metafoor ... is een vorm van beeldspraak, waar-
bij er sprake is van een impliciete (onuitgesproken) vergelijking. Een metafoor ... ontstaat uit de mentale (cogni-
tieve) behoefte een nieuw inzicht of gegeven te benoemen vanuit een overeenkomst met het reeds bekende. 
Daarmee breidt de mens de cognitieve grip op zijn omgeving uit ... het gebruikte beeld is ... concreter en over-
zichtelijker dan het begrip waar het naar verwijst."  
  
Gelet op het feit dat het 'open en bloot' bespreken van seksualiteit nogal wat 'voeten in aarde kan hebben', 
denken we samen na over welke metaforen bruikbaar zijn om dit taboe-thema vlot te kunnen bespreken. Het 
doel is dat iedereen op het einde van de workshop "wat over seks kan zeggen zonder iets over seks te zeggen". 
Wie het schoentje past, trekke het aan. 

Paul Enzlin is klinisch orthopedagoog, klinisch seksuoloog en relatie- en gezinstherapeut. Hij is als hoogleraar 
verbonden aan het Instituut voor Familiale en Seksuologische Wetenschappen (Fac. Geneeskunde; KU Leuven) 
en programmadirecteur van de Master in de seksuologie waarin hij doceert over de klinische seksuologie en 
seksuele pedagogiek. Daarnaast is hij het hoofd van het Centrum voor Klinische Seksuologie en Sekstherapie 
(CeKSS; UPC KU Leuven) waar hij ook klinisch actief is. Hij deed o.a. onderzoek naar de invloed van ziekte op 
seksualiteit, pijn bij het vrijen, aseksualiteit, seksuele distress en seksueel verlangen en heeft meer dan 125 
publicaties op zijn naam. 

3. Systemisch én oplossingsgericht werken aan seks, 
een mooi partnerschap! 

Sam Geuens

Seks bestaat nooit in een vacuüm. Elke succesvolle aanpak van seksualiteit schreeuwt om een systemische 
benadering. Zelfs bij singles. Maar wat als enkel een systemische aanpak niet of niet snel genoeg verandering 
brengt in de lastige situatie waarin je cliënt(en) zich bevind(en)?  
In deze workshop gaan we vanuit een verkenning van een oplossingsgerichte visie op sekstherapie op zoek naar 
hoe oplossingsgerichte vragen, hypotheses en procesmodellen, bovenop je eigen systemische aanpak, het 
verschil kunnen maken om je cliënt(en) te helpen sneller zichzelf te helpen. 

Sam Geuens is klinisch seksuoloog VVS, oplossingsgericht cognitief systeemtherapeut en ethicus, verbonden 
aan de PXL Hogeschool te Hasselt, waar hij doceert over seksualiteit, preconceptionele en perinatale mentale 
gezondheid en gespreksvaardigheden, binnen de opleidingen Vroedkunde en Verpleegkunde.  
Daarnaast verzorgt Sam trainingsdagen over Oplossingsgerichte Sekstherapie binnen de 4-jarige opleiding 
Oplossingsgerichte Psychotherapie van het Korzybski Instituut en de Hogeschool West-Vlaanderen, te Brug-
ge/Antwerpen.  
Sam werkte initieel als klinisch seksuoloog in Nederland, waar hij patiënten begeleidde met een dubbeldiagno-
seproblematiek (psychopathologie & seksuele problemen). Na enkele jaren keerde hij terug naar België waar hij 
poliklinieken seksuologie oprichtte in het AZ Herentals, het JESSA Ziekenhuis te Hasselt en het St. Franciscus 
ziekenhuis te Heusden-Zolder, waar hij nu nog steeds actief is.  
Zijn focus ligt op medische seksuologie (seksuele problemen verbonden aan ziekte, fysieke beperking, medische 
interventies, etc. ), met een specifieke focus op vrouwen en koppels.  
Naast zijn klinisch werk zet Sam zich in voor de seksuologie en seksuele gezondheid in België en daarbuiten als 
bestuurslid van o.a. de Vlaamse Vereniging voor Seksuologie, the European Federation of Sexology en the Inter-
national Planned Parenthood Federation’s European Network.
 

4. Werken met gezinnen en het thema seksualiteit.

Bart Heirbaut

Als we als counselor en gezinstherapeut in gezinnen werken, dan kan seksualiteit een aanmeldingsreden zijn. 
Evengoed komt het thema vanzelf binnenwandelen. In deze workshop situeren we ons we op het continuüm 
tussen het bespreekbaar maken van gezonde seksuele ontwikkeling van kinderen in gezinnen en omgaan met 
verontrustende signalen rond seksueel grensoverschrijdend gedrag. Wat is “normaal” en “gezond” in ontwikke-
ling van intimiteit en seksualiteit? Welke regels en grenzen helpen gezinnen in deze ontwikkeling? Welke angsten 
brengt seksuele ontwikkeling binnen in gezinnen? Wat met vermijding van ouders rond deze thema’s? Hoe 
verhouden sociale media zich tot de seksuele ontwikkeling van kinderen in gezinnen? Hoe gaat het anders rond 
regels en grenzen in samengestelde gezinnen? 
Welke drempels en angsten ervaren we zelf als gezinswerker om deze thema’s met gezinnen te bespreken? Hoe 
zijn we zelf hierrond opgevoed? Welke aannames hebben wij en hoe bepalen zij mee onze interventies? Welke 
taal brengen wij in? Vanaf wanneer zijn we verontrust? Wat kan ons helpen om met deze thema’s aan de slag te 
gaan in gezinnen? Met deze vragen gaan we in de workshop actief aan de slag.

Bart Heirbaut is maatschappelijk werker, master in familiale en seksuologische wetenschappen en relatie- en 
gezinstherapeut. Bart werkt als supervisor en begeleidingscoach van teams en contextbegeleiders en als thera-
peut voor Kinderen uit de Knel in vzw Elegast Antwerpen. Bart werkt in een eigen praktijk voor relatie-, gezin- en 
sekstherapie en (team)supervisie ‘Onder de luifel’ te Schelle. Hij is opleider en staflid bij Rapunzel vzw in Diest in 
de opleidingen relatie- en gezinstherapie en contextgerichte zorg/gezinscounseling. Bart is erkend supervisor 
door de BVRGS, VVS en Kinderen uit de Knel.  
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5. LGBTQIA: Wegwijzers voor het werken met de diversiteit. 

Karina Kehlet Lins 

De hogere voorkomst van depressie en angstproblematieken bij seksuele- en genderidentiteitsminderheden 
toont aan, dat er een grote behoefte is aan hulp. Maar het is niet het LGBTQIA+ persoon zijn an sich, dat psychi-
sche problemen oplevert. Veeleer zijn dit normale reacties op een problematische omgeving.  
 
Hoewel de hulpvragen van deze specifieke cliënten meestal niet verschillend zijn van anderen, zijn er toch 
enkele zaken waar men als psychotherapeut op moet/kan letten. Daarom krijg je tijdens deze workshop concre-
te handvatten over hoe je je werk meteen inclusiever kan maken en hoe je de resources van deze minderheid 
goed kan activeren. 

Karina Kehlet Lins is psycholoog, systemische seks- en relatietherapeut, auteur, en docent in seksuologie aan 
verschillende universiteiten en organisaties in meerdere landen. Oorspronkelijk uit Denemarken, is ze in 
Antwerpen opgegroeid, en genoot meerdere opleidingen in België. Sinds 2020 woont ze in Duitsland, waar haar 
boeken “Sprechen über Sex” en “Einführung in die systemiche Sexualtherapie” verschenen. Haar professionele 
LGBTQIA+ ervaring strekt zich uit over heel haar werkleven, maar het thema was vanaf het begin van haar leven 
aanwezig. Je kan meer over haar ervaren op www.karinalins.com.

6. EFT en seks. 

Lieven Migerode

Seksuologen klagen wel eens dat relatietherapeuten seks onderbelichten. Relatietherapeuten doen hetzelfde 
over de aandacht voor relationele betekenissen in de seksuologie. Deze klachten weerspiegelen de prototypi-
sche klachten van sommige paren: ik heb (geen zin in) seks omdat jij er niet bent voor ons (mij) vs. ik zou er zijn 
voor ons (jou) als jij er seksueel was voor ons (mij). 
Ervaring leert dat de klachten van beide partners en van de seksuologen en relatietherapeuten, gedeeltelijk 
terecht zijn. Deze workshop richt zich in de eerste plaats tot relatietherapeuten die houvast zoeken wanneer 
paren zich aanmelden met spanningen die ook een seksuele inhoud hebben. 
Er zijn dan drie basisvragen. 
• Hoe kijk (begrijp je) je naar seksualiteit? 
• Hoe kijk je naar liefde? 
• Hoe kijk je naar het verband/samenspel tussen beiden? 
 
De lezing in de voormiddag zullen de twee van de drie basisvragen beantwoord hebben. 
In deze workshop kunnen we kort iets aanstippen van een voorstel van een antwoord op de derde vraag.  
Alhoewel het seksuele systeem en het hechtingssysteem als onderscheiden kunnen gedacht worden krijgt het 
seksuele systeem, in een partnerrelatie, betekenis binnen de context van de hechting. 
We gebruiken dan in een rollenspel de EFT-tango als ‘kaart’ om zowel met seksualiteit in de relatiecyclus als met 
de seksuele cyclus te werken.  
 
Deze workshop is een introductie.

Lieven Migerode is klinisch psycholoog. Hij is mede-inrichter van de postgraduaatopleiding in de relatie- en 
gezinstherapie van de KU Leuven. Hij introduceerde EFT en Sue Johnson in België gedurende het Goodenough 
Couples Congres in 2005 en stichtte EFT België in 2013.
Lieven werkte in de jaren ‘80 nauw samen met Maureen Luyens en werd door haar opgeleid als sekstherapeut.

7.  Healing through meeting.

Jasmien Peeters

You're my medicine, open up and let me in 
Darling, you're so great, I can't wait for you to operate 
(Heal me my darling) 
(Heal me my darling) 
Marvin Gaye 
  
Ivan Boszormenyi-Nagy, de Hongaars-Amerikaanse psychiater en grondlegger van het contextuele denken, 
heeft weinig geschreven over seks. In zijn 'Tussen geven en nemen' schittert het zelfs door afwezigheid in het 
register. 
Toch geeft hij ons een relationeel-ethisch kader en begrippen om te spreken over erotiek en mensen aan te 
moedigen daarover in dialoog te gaan, met zichzelf en elkaar. 

In deze workshop verkennen we hoe seksuele heling in een contextueel proces vorm kan krijgen. Hoe kan je je 
cliënten inspireren in hun proces van Zelfafbakening en Zelfvalidatie, van innerlijke vrijheid en verantwoordelijk-
heid?  
Als we ons (meer) bewust worden van de eigen lasten, inzet, rechtmatige verlangens en behoeftes kunnen we 
zoeken naar een passende balans tussen zorg voor het zelf en zorg voor de ander, ons zo kenbaar maken in de 
erotische ruimte. Nieuwsgierig zijn naar en ontvankelijk zijn voor de beleving en de behoeften van de Ander.  
Erkenning en Zelfvalidatie leiden tot de vrijheid om passend te geven én te geven door te ontvangen, om ruimte 
in te nemen, af te grenzen, stop te zeggen, of te (durven) vragen.  
  
Groei in een diepere relatie met onszelf, en van daaruit, met anderen en het andere, kan daarbij de stip aan de 
horizon zijn.

Jasmien Peeters is filosoof, contextueel systeemtherapeut en EFT relatietherapeut.  Ze werkt voor Duet relatie-
bemiddeling en heeft haar eigen praktijk. Ze is lid van de redactieraad van het Tijdschrift voor Systeemtherapie. 

8.  Lichaamsgericht werk en libidoverschillen. 

Ilse Penne

Libidoverschillen leiden vaak tot spanning in de relatie. Deze workshop biedt een kader om libidoverschillen in 
beweging te krijgen. 
We vinden inspiratie bij het differentiatie-denken van David Schnarch en Esther Perel. Maar specifieke aandacht 
gaat naar het integreren van lichaamsgericht werk. Hoe kan je paren in de sessie contact leren maken met het 
eigen lichaam? Hoe krijgen paren zicht op het proces van co-regulatie van spanning/ontspanning en opwinding?
Casusbespreking wordt afgewisseld met ervaringsgerichte oefeningen.

Ilse Penne is klinisch psycholoog, seksuoloog en systeemtherapeut. Ze is erkend opleider en supervisor door 
de BVRGS. Naast haar werk als hoofdopleider in het derde jaar relatie en gezinstherapie bij IPRR-Thomas More 
en als gastdocent in andere instituten is ze werkzaam in CGG Waas & Dender te Dendermonde.  

9.  De effecten van wel of niet spreken over seksualiteit.  

Anke Raymaekers

Er bestaan veel drempels en aarzelingen om over seksualiteit te spreken. Paren brengen het thema seksualiteit 
af en toe in partnerrelatiegesprekken en soms helemaal niet. De therapeut waagt wel eens een poging om het 
thema ter sprake te brengen, maar soms ook niet.�Het al dan niet bespreken van seksualiteit, de manier waarop 
het aan bod komt en de taal waarin dit gebeurt, bepalen mee de sfeer in de therapiekamer. 
In deze workshop verkennen we de complexe verbanden, gelijkenissen en verschillen tussen het thema seksua-
liteit en andere relatiethema’s. In hoeverre is seksualiteit een relatiethema zoals andere thema’s en in hoeverre 
is het anders? 

Anke Raymaekers is seksuoloog en systeemtheoretisch psychotherapeut, geschoold aan de Interactie-Acade-
mie. Ze is coördinator van 13 therapeuten in Praktijk Anker in Wilrijk, die ze oprichtte in 2014. In haar praktijk 
ontvangt Anke de helft van de tijd paren en de andere helft cliënten voor individuele sessies. Zowel tijdens 
partnerrelatiesessies als tijdens individuele sessies komt seksualiteit regelmatig aan bod. Daarnaast is Anke ook 
freelance docent aan de Interactie-academie. Daar begeleidt ze opleidingsdagen van de jaaropleiding partner-
relatietherapie en brengt ze inspiratiedagen met een focus op paren, gender en seksualiteit. 

10.  Let's talk about seks…op een creatief laagdrempelig 
en cultuursensitieve manier.

Semiye Tas

De Vlaamse samenleving verandert en wordt steeds meer divers. Ook in de hulpverlening wordt het cliëntenbe-
stand alleen maar diverser, met mensen uit kansengroepen en/of etnische kwetsbare groepen met een migra-
tie-achtergrond uit alle hoeken van de wereld.  
In het land van herkomst is het bespreken van seksualiteit vaak taboe en de informatie over seksualiteit beperkt 
voorhanden.  Elke cliënt neemt zijn of haar eigen taal, cultuur, religie, gebruiken en ziektebeleving mee.  
Zowel hulpverlener als cliënt worden geconfronteerd met normen en waarden over seksualiteit, omgangsvor-
men, man-vrouw verhoudingen, seksuele- en genderdiversiteit in de spreekkamer. 
Zowel bij hulpverlener als bij cliënten leven er taboes en mythes rondom seksualiteit en seksuele gezondheid 
en deze kunnen belemmerende factoren voor de bespreekbaarheid vormen. 
Als cliënten geconfronteerd worden met dit hulpverlenersaanbod hebben zij verschillende drempels (taalbar-
rière, sociaal-culturele,  financiële, intellectuele…) om te overwinnen, en dit maakt hen nog kwetsbaarder.  Door 
geen rekening te houden met deze drempels blijven ze soms langer dan gewenst met klachten en problemen 
rondlopen en voelen ze zich vaak alleen staan. 

Na deze workshop kan je als hulpverlener op een laagdrempelige wijze, op een creatieve manier en aangepast 
aan hun specifieke leefwereld seksualiteit bespreekbaar maken in de spreekkamer. 

Semiye Tas is klinisch seksuoloog, systeemtherapeut, hypnosedeskundige, EMDR therapeut, vroedvrouw en 
psychiatrische verpleegkundige van opleiding.  Hierdoor heeft ze veel ervaring opgebouwd in het omgaan met 
cliënten uit kansengroepen en of etnische kwetsbare groepen met een migratie-achtergrond. Vanuit haar erva-
ring is ze bekend met haar praatgroepen en begeleidt ze cliënten in thema’s als relaties, seksualiteit en mentaal 
welbevinden. Momenteel werkt ze als zelfstandig seksuoloog en psychotherapeut in haar privé-praktijk te Brus-
sel en Genk én op de dienst Fertiliteitscentrum van het Sint-Jansziekenhuis in Brussel. Tenslotte is ze ook 
gastdocent aan de UGent binnen de opleiding Permanente Vorming Seksuologie. 

11.  Seksualiteit bespreekbaar maken binnen een leefgroep.

Wendy Van Aerde

Als voorziening in de jeugdzorg worden we op verschillende manieren geconfronteerd met het thema seksuali-
teit en (seksueel) grensoverschrijdend gedrag.
We willen dan ook stilstaan bij het vrijwaren van een klimaat waarin kwetsbare jongeren en kinderen zich 
kunnen ontplooien op vlak van seksualiteit, relaties en lichamelijke integriteit. 
Anderzijds is het ook één van onze kerntaken om deze kwetsbare jongeren en kinderen te beschermen tegen 
grensoverschrijdend gedrag. Deze kwetsbaarheid binnen onze doelgroep maakt dat we van hulpverleners veel 
verwachten. Maar hoe ziet dit gepast hulpaanbod er dan uit?

Hoe ga je concreet om met het thema seksualiteit, cliënten weerbaarder maken, omgaan met zowel daders en 
slachtoffers, controle versus vrijheid om te experimenteren,..? 
Een complex thema waar we tijdens deze workshop ons wat verder in willen verdiepen:
• Welke tools heb je om rond dit thema te werken? Welke methodieken kunnen je hierin ondersteunen?  
• Waar botsen we op?
• Individueel versus in groep werken rond dit thema
• Hoe pak je dit alles aan in de leefgroep?
Hoe kan je seksueel grensoverschrijdend gedrag voorkomen zonder daarbij de gezonde ontwikkeling van de 
seksualiteit te verstoren?

Wendy Van Aerde is al sinds 1999 werkzaam in de bijzondere jeugdzorg. Zij startte als begeleider in de 
leefgroep en heeft enkele jaren ook de groepswerken rond seksualiteit mee vorm gegeven en begeleid. Daar-
naast heeft zij ook jaren ervaring met individuele gesprekken rond zowel seksualiteit als grensoverschrijdend 
gedrag. Nu is zij sinds verschillende jaren teambegeleidster waarin ze ook de visietekst rond SGOG mee uitge-
schreven heeft. Momenteel trekt ze de werkgroep SGOG binnen Cirkant. Wendy heeft ook de hbo-opleiding 
integratieve kind- en jeugdtherapie gevolgd in Eindhoven (bij BGL). Zij is intussen 10 jaar zelfstandig integratieve 
therapeut en begeleidt voornamelijk kinderen en jongeren.
  

12.  Seksuele gevoelens van hulpverleners in supervisie.

Els Van Daele

De mens bedriegt zichzelf nog veel beter dan hij anderen kan bedriegen: wanneer hij anderen bedriegt is hij er 
zich meestal wel van bewust; wanneer hij zichzelf bedriegt weet hij van niks en reageert hij met de grootste 
verontwaardiging wanneer hij wordt ontmaskerd.’ – Patricia de Martelaere 
 
In deze workshop worden verschillende verschijningsvormen van moeilijke gevoelens, fantasieën, gedachten en 
gedragingen over seksuele grenswrijvingen en grensoverschrijdingen bij hulpverleners verkend en besproken 
vanuit een supervisieperspectief. 

Els Van Daele is klinisch seksuoloog en systeemtherapeut. Ze is als forensisch therapeut verbonden aan I.T.E.R. 
te Brussel, als opleider in de RGT en Systeemcounseling aan de Thomas More Hogeschool en als supervisor aan 
het IPRR.

13. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, heb ik met mijn lichaam een 
mooie band? 

Hadi Waelkens

We kunnen ons lichaam zien als een landkaart van (hechtings)herinneringen aan vrolijke, pijnlijke, vluchtige, 
zieke, memorabele, … momenten die onze seksualiteitsbeleving mee bepalen. 
In deze workshop bekijken we samen hoe we deze landkaart kunnen exploreren in (therapeutische) relaties. 

Hadi Waelkens is klinisch psychologe, seksuologe en systeemtherapeute. Ze werkt op de afdeling Digestieve 
Oncologie in UZ Leuven en is diensthoofd van de volwassenenpsychologen en seksuologen in UZ Leuven. Ze 
geeft les aan de KU Leuven en de KH Leuven, en is supervisor voor de tweejarige interuniversitaire permanente 
vorming Psycho-Oncologie. Ze is opleider bij het IPRR/Thomas More, lid van de BVRGS en door de BVRGS 
erkend opleider. 
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5. LGBTQIA: Wegwijzers voor het werken met de diversiteit. 

Karina Kehlet Lins 

De hogere voorkomst van depressie en angstproblematieken bij seksuele- en genderidentiteitsminderheden 
toont aan, dat er een grote behoefte is aan hulp. Maar het is niet het LGBTQIA+ persoon zijn an sich, dat psychi-
sche problemen oplevert. Veeleer zijn dit normale reacties op een problematische omgeving.  
 
Hoewel de hulpvragen van deze specifieke cliënten meestal niet verschillend zijn van anderen, zijn er toch 
enkele zaken waar men als psychotherapeut op moet/kan letten. Daarom krijg je tijdens deze workshop concre-
te handvatten over hoe je je werk meteen inclusiever kan maken en hoe je de resources van deze minderheid 
goed kan activeren. 

Karina Kehlet Lins is psycholoog, systemische seks- en relatietherapeut, auteur, en docent in seksuologie aan 
verschillende universiteiten en organisaties in meerdere landen. Oorspronkelijk uit Denemarken, is ze in 
Antwerpen opgegroeid, en genoot meerdere opleidingen in België. Sinds 2020 woont ze in Duitsland, waar haar 
boeken “Sprechen über Sex” en “Einführung in die systemiche Sexualtherapie” verschenen. Haar professionele 
LGBTQIA+ ervaring strekt zich uit over heel haar werkleven, maar het thema was vanaf het begin van haar leven 
aanwezig. Je kan meer over haar ervaren op www.karinalins.com.

6. EFT en seks. 

Lieven Migerode

Seksuologen klagen wel eens dat relatietherapeuten seks onderbelichten. Relatietherapeuten doen hetzelfde 
over de aandacht voor relationele betekenissen in de seksuologie. Deze klachten weerspiegelen de prototypi-
sche klachten van sommige paren: ik heb (geen zin in) seks omdat jij er niet bent voor ons (mij) vs. ik zou er zijn 
voor ons (jou) als jij er seksueel was voor ons (mij). 
Ervaring leert dat de klachten van beide partners en van de seksuologen en relatietherapeuten, gedeeltelijk 
terecht zijn. Deze workshop richt zich in de eerste plaats tot relatietherapeuten die houvast zoeken wanneer 
paren zich aanmelden met spanningen die ook een seksuele inhoud hebben. 
Er zijn dan drie basisvragen. 
• Hoe kijk (begrijp je) je naar seksualiteit? 
• Hoe kijk je naar liefde? 
• Hoe kijk je naar het verband/samenspel tussen beiden? 
 
De lezing in de voormiddag zullen de twee van de drie basisvragen beantwoord hebben. 
In deze workshop kunnen we kort iets aanstippen van een voorstel van een antwoord op de derde vraag.  
Alhoewel het seksuele systeem en het hechtingssysteem als onderscheiden kunnen gedacht worden krijgt het 
seksuele systeem, in een partnerrelatie, betekenis binnen de context van de hechting. 
We gebruiken dan in een rollenspel de EFT-tango als ‘kaart’ om zowel met seksualiteit in de relatiecyclus als met 
de seksuele cyclus te werken.  
 
Deze workshop is een introductie.

Lieven Migerode is klinisch psycholoog. Hij is mede-inrichter van de postgraduaatopleiding in de relatie- en 
gezinstherapie van de KU Leuven. Hij introduceerde EFT en Sue Johnson in België gedurende het Goodenough 
Couples Congres in 2005 en stichtte EFT België in 2013.
Lieven werkte in de jaren ‘80 nauw samen met Maureen Luyens en werd door haar opgeleid als sekstherapeut.

7.  Healing through meeting.

Jasmien Peeters

You're my medicine, open up and let me in 
Darling, you're so great, I can't wait for you to operate 
(Heal me my darling) 
(Heal me my darling) 
Marvin Gaye 
  
Ivan Boszormenyi-Nagy, de Hongaars-Amerikaanse psychiater en grondlegger van het contextuele denken, 
heeft weinig geschreven over seks. In zijn 'Tussen geven en nemen' schittert het zelfs door afwezigheid in het 
register. 
Toch geeft hij ons een relationeel-ethisch kader en begrippen om te spreken over erotiek en mensen aan te 
moedigen daarover in dialoog te gaan, met zichzelf en elkaar. 

In deze workshop verkennen we hoe seksuele heling in een contextueel proces vorm kan krijgen. Hoe kan je je 
cliënten inspireren in hun proces van Zelfafbakening en Zelfvalidatie, van innerlijke vrijheid en verantwoordelijk-
heid?  
Als we ons (meer) bewust worden van de eigen lasten, inzet, rechtmatige verlangens en behoeftes kunnen we 
zoeken naar een passende balans tussen zorg voor het zelf en zorg voor de ander, ons zo kenbaar maken in de 
erotische ruimte. Nieuwsgierig zijn naar en ontvankelijk zijn voor de beleving en de behoeften van de Ander.  
Erkenning en Zelfvalidatie leiden tot de vrijheid om passend te geven én te geven door te ontvangen, om ruimte 
in te nemen, af te grenzen, stop te zeggen, of te (durven) vragen.  
  
Groei in een diepere relatie met onszelf, en van daaruit, met anderen en het andere, kan daarbij de stip aan de 
horizon zijn.

Jasmien Peeters is filosoof, contextueel systeemtherapeut en EFT relatietherapeut.  Ze werkt voor Duet relatie-
bemiddeling en heeft haar eigen praktijk. Ze is lid van de redactieraad van het Tijdschrift voor Systeemtherapie. 

8.  Lichaamsgericht werk en libidoverschillen. 

Ilse Penne

Libidoverschillen leiden vaak tot spanning in de relatie. Deze workshop biedt een kader om libidoverschillen in 
beweging te krijgen. 
We vinden inspiratie bij het differentiatie-denken van David Schnarch en Esther Perel. Maar specifieke aandacht 
gaat naar het integreren van lichaamsgericht werk. Hoe kan je paren in de sessie contact leren maken met het 
eigen lichaam? Hoe krijgen paren zicht op het proces van co-regulatie van spanning/ontspanning en opwinding?
Casusbespreking wordt afgewisseld met ervaringsgerichte oefeningen.

Ilse Penne is klinisch psycholoog, seksuoloog en systeemtherapeut. Ze is erkend opleider en supervisor door 
de BVRGS. Naast haar werk als hoofdopleider in het derde jaar relatie en gezinstherapie bij IPRR-Thomas More 
en als gastdocent in andere instituten is ze werkzaam in CGG Waas & Dender te Dendermonde.  

9.  De effecten van wel of niet spreken over seksualiteit.  

Anke Raymaekers

Er bestaan veel drempels en aarzelingen om over seksualiteit te spreken. Paren brengen het thema seksualiteit 
af en toe in partnerrelatiegesprekken en soms helemaal niet. De therapeut waagt wel eens een poging om het 
thema ter sprake te brengen, maar soms ook niet.�Het al dan niet bespreken van seksualiteit, de manier waarop 
het aan bod komt en de taal waarin dit gebeurt, bepalen mee de sfeer in de therapiekamer. 
In deze workshop verkennen we de complexe verbanden, gelijkenissen en verschillen tussen het thema seksua-
liteit en andere relatiethema’s. In hoeverre is seksualiteit een relatiethema zoals andere thema’s en in hoeverre 
is het anders? 

Anke Raymaekers is seksuoloog en systeemtheoretisch psychotherapeut, geschoold aan de Interactie-Acade-
mie. Ze is coördinator van 13 therapeuten in Praktijk Anker in Wilrijk, die ze oprichtte in 2014. In haar praktijk 
ontvangt Anke de helft van de tijd paren en de andere helft cliënten voor individuele sessies. Zowel tijdens 
partnerrelatiesessies als tijdens individuele sessies komt seksualiteit regelmatig aan bod. Daarnaast is Anke ook 
freelance docent aan de Interactie-academie. Daar begeleidt ze opleidingsdagen van de jaaropleiding partner-
relatietherapie en brengt ze inspiratiedagen met een focus op paren, gender en seksualiteit. 

10.  Let's talk about seks…op een creatief laagdrempelig 
en cultuursensitieve manier.

Semiye Tas

De Vlaamse samenleving verandert en wordt steeds meer divers. Ook in de hulpverlening wordt het cliëntenbe-
stand alleen maar diverser, met mensen uit kansengroepen en/of etnische kwetsbare groepen met een migra-
tie-achtergrond uit alle hoeken van de wereld.  
In het land van herkomst is het bespreken van seksualiteit vaak taboe en de informatie over seksualiteit beperkt 
voorhanden.  Elke cliënt neemt zijn of haar eigen taal, cultuur, religie, gebruiken en ziektebeleving mee.  
Zowel hulpverlener als cliënt worden geconfronteerd met normen en waarden over seksualiteit, omgangsvor-
men, man-vrouw verhoudingen, seksuele- en genderdiversiteit in de spreekkamer. 
Zowel bij hulpverlener als bij cliënten leven er taboes en mythes rondom seksualiteit en seksuele gezondheid 
en deze kunnen belemmerende factoren voor de bespreekbaarheid vormen. 
Als cliënten geconfronteerd worden met dit hulpverlenersaanbod hebben zij verschillende drempels (taalbar-
rière, sociaal-culturele,  financiële, intellectuele…) om te overwinnen, en dit maakt hen nog kwetsbaarder.  Door 
geen rekening te houden met deze drempels blijven ze soms langer dan gewenst met klachten en problemen 
rondlopen en voelen ze zich vaak alleen staan. 

Na deze workshop kan je als hulpverlener op een laagdrempelige wijze, op een creatieve manier en aangepast 
aan hun specifieke leefwereld seksualiteit bespreekbaar maken in de spreekkamer. 

Semiye Tas is klinisch seksuoloog, systeemtherapeut, hypnosedeskundige, EMDR therapeut, vroedvrouw en 
psychiatrische verpleegkundige van opleiding.  Hierdoor heeft ze veel ervaring opgebouwd in het omgaan met 
cliënten uit kansengroepen en of etnische kwetsbare groepen met een migratie-achtergrond. Vanuit haar erva-
ring is ze bekend met haar praatgroepen en begeleidt ze cliënten in thema’s als relaties, seksualiteit en mentaal 
welbevinden. Momenteel werkt ze als zelfstandig seksuoloog en psychotherapeut in haar privé-praktijk te Brus-
sel en Genk én op de dienst Fertiliteitscentrum van het Sint-Jansziekenhuis in Brussel. Tenslotte is ze ook 
gastdocent aan de UGent binnen de opleiding Permanente Vorming Seksuologie. 

11.  Seksualiteit bespreekbaar maken binnen een leefgroep.

Wendy Van Aerde

Als voorziening in de jeugdzorg worden we op verschillende manieren geconfronteerd met het thema seksuali-
teit en (seksueel) grensoverschrijdend gedrag.
We willen dan ook stilstaan bij het vrijwaren van een klimaat waarin kwetsbare jongeren en kinderen zich 
kunnen ontplooien op vlak van seksualiteit, relaties en lichamelijke integriteit. 
Anderzijds is het ook één van onze kerntaken om deze kwetsbare jongeren en kinderen te beschermen tegen 
grensoverschrijdend gedrag. Deze kwetsbaarheid binnen onze doelgroep maakt dat we van hulpverleners veel 
verwachten. Maar hoe ziet dit gepast hulpaanbod er dan uit?

Hoe ga je concreet om met het thema seksualiteit, cliënten weerbaarder maken, omgaan met zowel daders en 
slachtoffers, controle versus vrijheid om te experimenteren,..? 
Een complex thema waar we tijdens deze workshop ons wat verder in willen verdiepen:
• Welke tools heb je om rond dit thema te werken? Welke methodieken kunnen je hierin ondersteunen?  
• Waar botsen we op?
• Individueel versus in groep werken rond dit thema
• Hoe pak je dit alles aan in de leefgroep?
Hoe kan je seksueel grensoverschrijdend gedrag voorkomen zonder daarbij de gezonde ontwikkeling van de 
seksualiteit te verstoren?

Wendy Van Aerde is al sinds 1999 werkzaam in de bijzondere jeugdzorg. Zij startte als begeleider in de 
leefgroep en heeft enkele jaren ook de groepswerken rond seksualiteit mee vorm gegeven en begeleid. Daar-
naast heeft zij ook jaren ervaring met individuele gesprekken rond zowel seksualiteit als grensoverschrijdend 
gedrag. Nu is zij sinds verschillende jaren teambegeleidster waarin ze ook de visietekst rond SGOG mee uitge-
schreven heeft. Momenteel trekt ze de werkgroep SGOG binnen Cirkant. Wendy heeft ook de hbo-opleiding 
integratieve kind- en jeugdtherapie gevolgd in Eindhoven (bij BGL). Zij is intussen 10 jaar zelfstandig integratieve 
therapeut en begeleidt voornamelijk kinderen en jongeren.
  

12.  Seksuele gevoelens van hulpverleners in supervisie.

Els Van Daele

De mens bedriegt zichzelf nog veel beter dan hij anderen kan bedriegen: wanneer hij anderen bedriegt is hij er 
zich meestal wel van bewust; wanneer hij zichzelf bedriegt weet hij van niks en reageert hij met de grootste 
verontwaardiging wanneer hij wordt ontmaskerd.’ – Patricia de Martelaere 
 
In deze workshop worden verschillende verschijningsvormen van moeilijke gevoelens, fantasieën, gedachten en 
gedragingen over seksuele grenswrijvingen en grensoverschrijdingen bij hulpverleners verkend en besproken 
vanuit een supervisieperspectief. 

Els Van Daele is klinisch seksuoloog en systeemtherapeut. Ze is als forensisch therapeut verbonden aan I.T.E.R. 
te Brussel, als opleider in de RGT en Systeemcounseling aan de Thomas More Hogeschool en als supervisor aan 
het IPRR.

13. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, heb ik met mijn lichaam een 
mooie band? 

Hadi Waelkens

We kunnen ons lichaam zien als een landkaart van (hechtings)herinneringen aan vrolijke, pijnlijke, vluchtige, 
zieke, memorabele, … momenten die onze seksualiteitsbeleving mee bepalen. 
In deze workshop bekijken we samen hoe we deze landkaart kunnen exploreren in (therapeutische) relaties. 

Hadi Waelkens is klinisch psychologe, seksuologe en systeemtherapeute. Ze werkt op de afdeling Digestieve 
Oncologie in UZ Leuven en is diensthoofd van de volwassenenpsychologen en seksuologen in UZ Leuven. Ze 
geeft les aan de KU Leuven en de KH Leuven, en is supervisor voor de tweejarige interuniversitaire permanente 
vorming Psycho-Oncologie. Ze is opleider bij het IPRR/Thomas More, lid van de BVRGS en door de BVRGS 
erkend opleider. 
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5. LGBTQIA: Wegwijzers voor het werken met de diversiteit. 

Karina Kehlet Lins 

De hogere voorkomst van depressie en angstproblematieken bij seksuele- en genderidentiteitsminderheden 
toont aan, dat er een grote behoefte is aan hulp. Maar het is niet het LGBTQIA+ persoon zijn an sich, dat psychi-
sche problemen oplevert. Veeleer zijn dit normale reacties op een problematische omgeving.  
 
Hoewel de hulpvragen van deze specifieke cliënten meestal niet verschillend zijn van anderen, zijn er toch 
enkele zaken waar men als psychotherapeut op moet/kan letten. Daarom krijg je tijdens deze workshop concre-
te handvatten over hoe je je werk meteen inclusiever kan maken en hoe je de resources van deze minderheid 
goed kan activeren. 

Karina Kehlet Lins is psycholoog, systemische seks- en relatietherapeut, auteur, en docent in seksuologie aan 
verschillende universiteiten en organisaties in meerdere landen. Oorspronkelijk uit Denemarken, is ze in 
Antwerpen opgegroeid, en genoot meerdere opleidingen in België. Sinds 2020 woont ze in Duitsland, waar haar 
boeken “Sprechen über Sex” en “Einführung in die systemiche Sexualtherapie” verschenen. Haar professionele 
LGBTQIA+ ervaring strekt zich uit over heel haar werkleven, maar het thema was vanaf het begin van haar leven 
aanwezig. Je kan meer over haar ervaren op www.karinalins.com.

6. EFT en seks. 

Lieven Migerode

Seksuologen klagen wel eens dat relatietherapeuten seks onderbelichten. Relatietherapeuten doen hetzelfde 
over de aandacht voor relationele betekenissen in de seksuologie. Deze klachten weerspiegelen de prototypi-
sche klachten van sommige paren: ik heb (geen zin in) seks omdat jij er niet bent voor ons (mij) vs. ik zou er zijn 
voor ons (jou) als jij er seksueel was voor ons (mij). 
Ervaring leert dat de klachten van beide partners en van de seksuologen en relatietherapeuten, gedeeltelijk 
terecht zijn. Deze workshop richt zich in de eerste plaats tot relatietherapeuten die houvast zoeken wanneer 
paren zich aanmelden met spanningen die ook een seksuele inhoud hebben. 
Er zijn dan drie basisvragen. 
• Hoe kijk (begrijp je) je naar seksualiteit? 
• Hoe kijk je naar liefde? 
• Hoe kijk je naar het verband/samenspel tussen beiden? 
 
De lezing in de voormiddag zullen de twee van de drie basisvragen beantwoord hebben. 
In deze workshop kunnen we kort iets aanstippen van een voorstel van een antwoord op de derde vraag.  
Alhoewel het seksuele systeem en het hechtingssysteem als onderscheiden kunnen gedacht worden krijgt het 
seksuele systeem, in een partnerrelatie, betekenis binnen de context van de hechting. 
We gebruiken dan in een rollenspel de EFT-tango als ‘kaart’ om zowel met seksualiteit in de relatiecyclus als met 
de seksuele cyclus te werken.  
 
Deze workshop is een introductie.

Lieven Migerode is klinisch psycholoog. Hij is mede-inrichter van de postgraduaatopleiding in de relatie- en 
gezinstherapie van de KU Leuven. Hij introduceerde EFT en Sue Johnson in België gedurende het Goodenough 
Couples Congres in 2005 en stichtte EFT België in 2013.
Lieven werkte in de jaren ‘80 nauw samen met Maureen Luyens en werd door haar opgeleid als sekstherapeut.

7.  Healing through meeting.

Jasmien Peeters

You're my medicine, open up and let me in 
Darling, you're so great, I can't wait for you to operate 
(Heal me my darling) 
(Heal me my darling) 
Marvin Gaye 
  
Ivan Boszormenyi-Nagy, de Hongaars-Amerikaanse psychiater en grondlegger van het contextuele denken, 
heeft weinig geschreven over seks. In zijn 'Tussen geven en nemen' schittert het zelfs door afwezigheid in het 
register. 
Toch geeft hij ons een relationeel-ethisch kader en begrippen om te spreken over erotiek en mensen aan te 
moedigen daarover in dialoog te gaan, met zichzelf en elkaar. 

In deze workshop verkennen we hoe seksuele heling in een contextueel proces vorm kan krijgen. Hoe kan je je 
cliënten inspireren in hun proces van Zelfafbakening en Zelfvalidatie, van innerlijke vrijheid en verantwoordelijk-
heid?  
Als we ons (meer) bewust worden van de eigen lasten, inzet, rechtmatige verlangens en behoeftes kunnen we 
zoeken naar een passende balans tussen zorg voor het zelf en zorg voor de ander, ons zo kenbaar maken in de 
erotische ruimte. Nieuwsgierig zijn naar en ontvankelijk zijn voor de beleving en de behoeften van de Ander.  
Erkenning en Zelfvalidatie leiden tot de vrijheid om passend te geven én te geven door te ontvangen, om ruimte 
in te nemen, af te grenzen, stop te zeggen, of te (durven) vragen.  
  
Groei in een diepere relatie met onszelf, en van daaruit, met anderen en het andere, kan daarbij de stip aan de 
horizon zijn.

Jasmien Peeters is filosoof, contextueel systeemtherapeut en EFT relatietherapeut.  Ze werkt voor Duet relatie-
bemiddeling en heeft haar eigen praktijk. Ze is lid van de redactieraad van het Tijdschrift voor Systeemtherapie. 

8.  Lichaamsgericht werk en libidoverschillen. 

Ilse Penne

Libidoverschillen leiden vaak tot spanning in de relatie. Deze workshop biedt een kader om libidoverschillen in 
beweging te krijgen. 
We vinden inspiratie bij het differentiatie-denken van David Schnarch en Esther Perel. Maar specifieke aandacht 
gaat naar het integreren van lichaamsgericht werk. Hoe kan je paren in de sessie contact leren maken met het 
eigen lichaam? Hoe krijgen paren zicht op het proces van co-regulatie van spanning/ontspanning en opwinding?
Casusbespreking wordt afgewisseld met ervaringsgerichte oefeningen.

Ilse Penne is klinisch psycholoog, seksuoloog en systeemtherapeut. Ze is erkend opleider en supervisor door 
de BVRGS. Naast haar werk als hoofdopleider in het derde jaar relatie en gezinstherapie bij IPRR-Thomas More 
en als gastdocent in andere instituten is ze werkzaam in CGG Waas & Dender te Dendermonde.  

9.  De effecten van wel of niet spreken over seksualiteit.  

Anke Raymaekers

Er bestaan veel drempels en aarzelingen om over seksualiteit te spreken. Paren brengen het thema seksualiteit 
af en toe in partnerrelatiegesprekken en soms helemaal niet. De therapeut waagt wel eens een poging om het 
thema ter sprake te brengen, maar soms ook niet.�Het al dan niet bespreken van seksualiteit, de manier waarop 
het aan bod komt en de taal waarin dit gebeurt, bepalen mee de sfeer in de therapiekamer. 
In deze workshop verkennen we de complexe verbanden, gelijkenissen en verschillen tussen het thema seksua-
liteit en andere relatiethema’s. In hoeverre is seksualiteit een relatiethema zoals andere thema’s en in hoeverre 
is het anders? 

Anke Raymaekers is seksuoloog en systeemtheoretisch psychotherapeut, geschoold aan de Interactie-Acade-
mie. Ze is coördinator van 13 therapeuten in Praktijk Anker in Wilrijk, die ze oprichtte in 2014. In haar praktijk 
ontvangt Anke de helft van de tijd paren en de andere helft cliënten voor individuele sessies. Zowel tijdens 
partnerrelatiesessies als tijdens individuele sessies komt seksualiteit regelmatig aan bod. Daarnaast is Anke ook 
freelance docent aan de Interactie-academie. Daar begeleidt ze opleidingsdagen van de jaaropleiding partner-
relatietherapie en brengt ze inspiratiedagen met een focus op paren, gender en seksualiteit. 

10.  Let's talk about seks…op een creatief laagdrempelig 
en cultuursensitieve manier.

Semiye Tas

De Vlaamse samenleving verandert en wordt steeds meer divers. Ook in de hulpverlening wordt het cliëntenbe-
stand alleen maar diverser, met mensen uit kansengroepen en/of etnische kwetsbare groepen met een migra-
tie-achtergrond uit alle hoeken van de wereld.  
In het land van herkomst is het bespreken van seksualiteit vaak taboe en de informatie over seksualiteit beperkt 
voorhanden.  Elke cliënt neemt zijn of haar eigen taal, cultuur, religie, gebruiken en ziektebeleving mee.  
Zowel hulpverlener als cliënt worden geconfronteerd met normen en waarden over seksualiteit, omgangsvor-
men, man-vrouw verhoudingen, seksuele- en genderdiversiteit in de spreekkamer. 
Zowel bij hulpverlener als bij cliënten leven er taboes en mythes rondom seksualiteit en seksuele gezondheid 
en deze kunnen belemmerende factoren voor de bespreekbaarheid vormen. 
Als cliënten geconfronteerd worden met dit hulpverlenersaanbod hebben zij verschillende drempels (taalbar-
rière, sociaal-culturele,  financiële, intellectuele…) om te overwinnen, en dit maakt hen nog kwetsbaarder.  Door 
geen rekening te houden met deze drempels blijven ze soms langer dan gewenst met klachten en problemen 
rondlopen en voelen ze zich vaak alleen staan. 

Na deze workshop kan je als hulpverlener op een laagdrempelige wijze, op een creatieve manier en aangepast 
aan hun specifieke leefwereld seksualiteit bespreekbaar maken in de spreekkamer. 

Semiye Tas is klinisch seksuoloog, systeemtherapeut, hypnosedeskundige, EMDR therapeut, vroedvrouw en 
psychiatrische verpleegkundige van opleiding.  Hierdoor heeft ze veel ervaring opgebouwd in het omgaan met 
cliënten uit kansengroepen en of etnische kwetsbare groepen met een migratie-achtergrond. Vanuit haar erva-
ring is ze bekend met haar praatgroepen en begeleidt ze cliënten in thema’s als relaties, seksualiteit en mentaal 
welbevinden. Momenteel werkt ze als zelfstandig seksuoloog en psychotherapeut in haar privé-praktijk te Brus-
sel en Genk én op de dienst Fertiliteitscentrum van het Sint-Jansziekenhuis in Brussel. Tenslotte is ze ook 
gastdocent aan de UGent binnen de opleiding Permanente Vorming Seksuologie. 

11.  Seksualiteit bespreekbaar maken binnen een leefgroep.

Wendy Van Aerde

Als voorziening in de jeugdzorg worden we op verschillende manieren geconfronteerd met het thema seksuali-
teit en (seksueel) grensoverschrijdend gedrag.
We willen dan ook stilstaan bij het vrijwaren van een klimaat waarin kwetsbare jongeren en kinderen zich 
kunnen ontplooien op vlak van seksualiteit, relaties en lichamelijke integriteit. 
Anderzijds is het ook één van onze kerntaken om deze kwetsbare jongeren en kinderen te beschermen tegen 
grensoverschrijdend gedrag. Deze kwetsbaarheid binnen onze doelgroep maakt dat we van hulpverleners veel 
verwachten. Maar hoe ziet dit gepast hulpaanbod er dan uit?

Hoe ga je concreet om met het thema seksualiteit, cliënten weerbaarder maken, omgaan met zowel daders en 
slachtoffers, controle versus vrijheid om te experimenteren,..? 
Een complex thema waar we tijdens deze workshop ons wat verder in willen verdiepen:
• Welke tools heb je om rond dit thema te werken? Welke methodieken kunnen je hierin ondersteunen?  
• Waar botsen we op?
• Individueel versus in groep werken rond dit thema
• Hoe pak je dit alles aan in de leefgroep?
Hoe kan je seksueel grensoverschrijdend gedrag voorkomen zonder daarbij de gezonde ontwikkeling van de 
seksualiteit te verstoren?

Wendy Van Aerde is al sinds 1999 werkzaam in de bijzondere jeugdzorg. Zij startte als begeleider in de 
leefgroep en heeft enkele jaren ook de groepswerken rond seksualiteit mee vorm gegeven en begeleid. Daar-
naast heeft zij ook jaren ervaring met individuele gesprekken rond zowel seksualiteit als grensoverschrijdend 
gedrag. Nu is zij sinds verschillende jaren teambegeleidster waarin ze ook de visietekst rond SGOG mee uitge-
schreven heeft. Momenteel trekt ze de werkgroep SGOG binnen Cirkant. Wendy heeft ook de hbo-opleiding 
integratieve kind- en jeugdtherapie gevolgd in Eindhoven (bij BGL). Zij is intussen 10 jaar zelfstandig integratieve 
therapeut en begeleidt voornamelijk kinderen en jongeren.
  

12.  Seksuele gevoelens van hulpverleners in supervisie.

Els Van Daele

De mens bedriegt zichzelf nog veel beter dan hij anderen kan bedriegen: wanneer hij anderen bedriegt is hij er 
zich meestal wel van bewust; wanneer hij zichzelf bedriegt weet hij van niks en reageert hij met de grootste 
verontwaardiging wanneer hij wordt ontmaskerd.’ – Patricia de Martelaere 
 
In deze workshop worden verschillende verschijningsvormen van moeilijke gevoelens, fantasieën, gedachten en 
gedragingen over seksuele grenswrijvingen en grensoverschrijdingen bij hulpverleners verkend en besproken 
vanuit een supervisieperspectief. 

Els Van Daele is klinisch seksuoloog en systeemtherapeut. Ze is als forensisch therapeut verbonden aan I.T.E.R. 
te Brussel, als opleider in de RGT en Systeemcounseling aan de Thomas More Hogeschool en als supervisor aan 
het IPRR.

13. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, heb ik met mijn lichaam een 
mooie band? 

Hadi Waelkens

We kunnen ons lichaam zien als een landkaart van (hechtings)herinneringen aan vrolijke, pijnlijke, vluchtige, 
zieke, memorabele, … momenten die onze seksualiteitsbeleving mee bepalen. 
In deze workshop bekijken we samen hoe we deze landkaart kunnen exploreren in (therapeutische) relaties. 

Hadi Waelkens is klinisch psychologe, seksuologe en systeemtherapeute. Ze werkt op de afdeling Digestieve 
Oncologie in UZ Leuven en is diensthoofd van de volwassenenpsychologen en seksuologen in UZ Leuven. Ze 
geeft les aan de KU Leuven en de KH Leuven, en is supervisor voor de tweejarige interuniversitaire permanente 
vorming Psycho-Oncologie. Ze is opleider bij het IPRR/Thomas More, lid van de BVRGS en door de BVRGS 
erkend opleider. 
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5. LGBTQIA: Wegwijzers voor het werken met de diversiteit. 

Karina Kehlet Lins 

De hogere voorkomst van depressie en angstproblematieken bij seksuele- en genderidentiteitsminderheden 
toont aan, dat er een grote behoefte is aan hulp. Maar het is niet het LGBTQIA+ persoon zijn an sich, dat psychi-
sche problemen oplevert. Veeleer zijn dit normale reacties op een problematische omgeving.  
 
Hoewel de hulpvragen van deze specifieke cliënten meestal niet verschillend zijn van anderen, zijn er toch 
enkele zaken waar men als psychotherapeut op moet/kan letten. Daarom krijg je tijdens deze workshop concre-
te handvatten over hoe je je werk meteen inclusiever kan maken en hoe je de resources van deze minderheid 
goed kan activeren. 

Karina Kehlet Lins is psycholoog, systemische seks- en relatietherapeut, auteur, en docent in seksuologie aan 
verschillende universiteiten en organisaties in meerdere landen. Oorspronkelijk uit Denemarken, is ze in 
Antwerpen opgegroeid, en genoot meerdere opleidingen in België. Sinds 2020 woont ze in Duitsland, waar haar 
boeken “Sprechen über Sex” en “Einführung in die systemiche Sexualtherapie” verschenen. Haar professionele 
LGBTQIA+ ervaring strekt zich uit over heel haar werkleven, maar het thema was vanaf het begin van haar leven 
aanwezig. Je kan meer over haar ervaren op www.karinalins.com.

6. EFT en seks. 

Lieven Migerode

Seksuologen klagen wel eens dat relatietherapeuten seks onderbelichten. Relatietherapeuten doen hetzelfde 
over de aandacht voor relationele betekenissen in de seksuologie. Deze klachten weerspiegelen de prototypi-
sche klachten van sommige paren: ik heb (geen zin in) seks omdat jij er niet bent voor ons (mij) vs. ik zou er zijn 
voor ons (jou) als jij er seksueel was voor ons (mij). 
Ervaring leert dat de klachten van beide partners en van de seksuologen en relatietherapeuten, gedeeltelijk 
terecht zijn. Deze workshop richt zich in de eerste plaats tot relatietherapeuten die houvast zoeken wanneer 
paren zich aanmelden met spanningen die ook een seksuele inhoud hebben. 
Er zijn dan drie basisvragen. 
• Hoe kijk (begrijp je) je naar seksualiteit? 
• Hoe kijk je naar liefde? 
• Hoe kijk je naar het verband/samenspel tussen beiden? 
 
De lezing in de voormiddag zullen de twee van de drie basisvragen beantwoord hebben. 
In deze workshop kunnen we kort iets aanstippen van een voorstel van een antwoord op de derde vraag.  
Alhoewel het seksuele systeem en het hechtingssysteem als onderscheiden kunnen gedacht worden krijgt het 
seksuele systeem, in een partnerrelatie, betekenis binnen de context van de hechting. 
We gebruiken dan in een rollenspel de EFT-tango als ‘kaart’ om zowel met seksualiteit in de relatiecyclus als met 
de seksuele cyclus te werken.  
 
Deze workshop is een introductie.

Lieven Migerode is klinisch psycholoog. Hij is mede-inrichter van de postgraduaatopleiding in de relatie- en 
gezinstherapie van de KU Leuven. Hij introduceerde EFT en Sue Johnson in België gedurende het Goodenough 
Couples Congres in 2005 en stichtte EFT België in 2013.
Lieven werkte in de jaren ‘80 nauw samen met Maureen Luyens en werd door haar opgeleid als sekstherapeut.

7.  Healing through meeting.

Jasmien Peeters

You're my medicine, open up and let me in 
Darling, you're so great, I can't wait for you to operate 
(Heal me my darling) 
(Heal me my darling) 
Marvin Gaye 
  
Ivan Boszormenyi-Nagy, de Hongaars-Amerikaanse psychiater en grondlegger van het contextuele denken, 
heeft weinig geschreven over seks. In zijn 'Tussen geven en nemen' schittert het zelfs door afwezigheid in het 
register. 
Toch geeft hij ons een relationeel-ethisch kader en begrippen om te spreken over erotiek en mensen aan te 
moedigen daarover in dialoog te gaan, met zichzelf en elkaar. 

In deze workshop verkennen we hoe seksuele heling in een contextueel proces vorm kan krijgen. Hoe kan je je 
cliënten inspireren in hun proces van Zelfafbakening en Zelfvalidatie, van innerlijke vrijheid en verantwoordelijk-
heid?  
Als we ons (meer) bewust worden van de eigen lasten, inzet, rechtmatige verlangens en behoeftes kunnen we 
zoeken naar een passende balans tussen zorg voor het zelf en zorg voor de ander, ons zo kenbaar maken in de 
erotische ruimte. Nieuwsgierig zijn naar en ontvankelijk zijn voor de beleving en de behoeften van de Ander.  
Erkenning en Zelfvalidatie leiden tot de vrijheid om passend te geven én te geven door te ontvangen, om ruimte 
in te nemen, af te grenzen, stop te zeggen, of te (durven) vragen.  
  
Groei in een diepere relatie met onszelf, en van daaruit, met anderen en het andere, kan daarbij de stip aan de 
horizon zijn.

Jasmien Peeters is filosoof, contextueel systeemtherapeut en EFT relatietherapeut.  Ze werkt voor Duet relatie-
bemiddeling en heeft haar eigen praktijk. Ze is lid van de redactieraad van het Tijdschrift voor Systeemtherapie. 

8.  Lichaamsgericht werk en libidoverschillen. 

Ilse Penne

Libidoverschillen leiden vaak tot spanning in de relatie. Deze workshop biedt een kader om libidoverschillen in 
beweging te krijgen. 
We vinden inspiratie bij het differentiatie-denken van David Schnarch en Esther Perel. Maar specifieke aandacht 
gaat naar het integreren van lichaamsgericht werk. Hoe kan je paren in de sessie contact leren maken met het 
eigen lichaam? Hoe krijgen paren zicht op het proces van co-regulatie van spanning/ontspanning en opwinding?
Casusbespreking wordt afgewisseld met ervaringsgerichte oefeningen.

Ilse Penne is klinisch psycholoog, seksuoloog en systeemtherapeut. Ze is erkend opleider en supervisor door 
de BVRGS. Naast haar werk als hoofdopleider in het derde jaar relatie en gezinstherapie bij IPRR-Thomas More 
en als gastdocent in andere instituten is ze werkzaam in CGG Waas & Dender te Dendermonde.  

9.  De effecten van wel of niet spreken over seksualiteit.  

Anke Raymaekers

Er bestaan veel drempels en aarzelingen om over seksualiteit te spreken. Paren brengen het thema seksualiteit 
af en toe in partnerrelatiegesprekken en soms helemaal niet. De therapeut waagt wel eens een poging om het 
thema ter sprake te brengen, maar soms ook niet.�Het al dan niet bespreken van seksualiteit, de manier waarop 
het aan bod komt en de taal waarin dit gebeurt, bepalen mee de sfeer in de therapiekamer. 
In deze workshop verkennen we de complexe verbanden, gelijkenissen en verschillen tussen het thema seksua-
liteit en andere relatiethema’s. In hoeverre is seksualiteit een relatiethema zoals andere thema’s en in hoeverre 
is het anders? 

Anke Raymaekers is seksuoloog en systeemtheoretisch psychotherapeut, geschoold aan de Interactie-Acade-
mie. Ze is coördinator van 13 therapeuten in Praktijk Anker in Wilrijk, die ze oprichtte in 2014. In haar praktijk 
ontvangt Anke de helft van de tijd paren en de andere helft cliënten voor individuele sessies. Zowel tijdens 
partnerrelatiesessies als tijdens individuele sessies komt seksualiteit regelmatig aan bod. Daarnaast is Anke ook 
freelance docent aan de Interactie-academie. Daar begeleidt ze opleidingsdagen van de jaaropleiding partner-
relatietherapie en brengt ze inspiratiedagen met een focus op paren, gender en seksualiteit. 

10.  Let's talk about seks…op een creatief laagdrempelig 
en cultuursensitieve manier.

Semiye Tas

De Vlaamse samenleving verandert en wordt steeds meer divers. Ook in de hulpverlening wordt het cliëntenbe-
stand alleen maar diverser, met mensen uit kansengroepen en/of etnische kwetsbare groepen met een migra-
tie-achtergrond uit alle hoeken van de wereld.  
In het land van herkomst is het bespreken van seksualiteit vaak taboe en de informatie over seksualiteit beperkt 
voorhanden.  Elke cliënt neemt zijn of haar eigen taal, cultuur, religie, gebruiken en ziektebeleving mee.  
Zowel hulpverlener als cliënt worden geconfronteerd met normen en waarden over seksualiteit, omgangsvor-
men, man-vrouw verhoudingen, seksuele- en genderdiversiteit in de spreekkamer. 
Zowel bij hulpverlener als bij cliënten leven er taboes en mythes rondom seksualiteit en seksuele gezondheid 
en deze kunnen belemmerende factoren voor de bespreekbaarheid vormen. 
Als cliënten geconfronteerd worden met dit hulpverlenersaanbod hebben zij verschillende drempels (taalbar-
rière, sociaal-culturele,  financiële, intellectuele…) om te overwinnen, en dit maakt hen nog kwetsbaarder.  Door 
geen rekening te houden met deze drempels blijven ze soms langer dan gewenst met klachten en problemen 
rondlopen en voelen ze zich vaak alleen staan. 

Na deze workshop kan je als hulpverlener op een laagdrempelige wijze, op een creatieve manier en aangepast 
aan hun specifieke leefwereld seksualiteit bespreekbaar maken in de spreekkamer. 

Semiye Tas is klinisch seksuoloog, systeemtherapeut, hypnosedeskundige, EMDR therapeut, vroedvrouw en 
psychiatrische verpleegkundige van opleiding.  Hierdoor heeft ze veel ervaring opgebouwd in het omgaan met 
cliënten uit kansengroepen en of etnische kwetsbare groepen met een migratie-achtergrond. Vanuit haar erva-
ring is ze bekend met haar praatgroepen en begeleidt ze cliënten in thema’s als relaties, seksualiteit en mentaal 
welbevinden. Momenteel werkt ze als zelfstandig seksuoloog en psychotherapeut in haar privé-praktijk te Brus-
sel en Genk én op de dienst Fertiliteitscentrum van het Sint-Jansziekenhuis in Brussel. Tenslotte is ze ook 
gastdocent aan de UGent binnen de opleiding Permanente Vorming Seksuologie. 

11.  Seksualiteit bespreekbaar maken binnen een leefgroep.

Wendy Van Aerde

Als voorziening in de jeugdzorg worden we op verschillende manieren geconfronteerd met het thema seksuali-
teit en (seksueel) grensoverschrijdend gedrag.
We willen dan ook stilstaan bij het vrijwaren van een klimaat waarin kwetsbare jongeren en kinderen zich 
kunnen ontplooien op vlak van seksualiteit, relaties en lichamelijke integriteit. 
Anderzijds is het ook één van onze kerntaken om deze kwetsbare jongeren en kinderen te beschermen tegen 
grensoverschrijdend gedrag. Deze kwetsbaarheid binnen onze doelgroep maakt dat we van hulpverleners veel 
verwachten. Maar hoe ziet dit gepast hulpaanbod er dan uit?

Hoe ga je concreet om met het thema seksualiteit, cliënten weerbaarder maken, omgaan met zowel daders en 
slachtoffers, controle versus vrijheid om te experimenteren,..? 
Een complex thema waar we tijdens deze workshop ons wat verder in willen verdiepen:
• Welke tools heb je om rond dit thema te werken? Welke methodieken kunnen je hierin ondersteunen?  
• Waar botsen we op?
• Individueel versus in groep werken rond dit thema
• Hoe pak je dit alles aan in de leefgroep?
Hoe kan je seksueel grensoverschrijdend gedrag voorkomen zonder daarbij de gezonde ontwikkeling van de 
seksualiteit te verstoren?

Wendy Van Aerde is al sinds 1999 werkzaam in de bijzondere jeugdzorg. Zij startte als begeleider in de 
leefgroep en heeft enkele jaren ook de groepswerken rond seksualiteit mee vorm gegeven en begeleid. Daar-
naast heeft zij ook jaren ervaring met individuele gesprekken rond zowel seksualiteit als grensoverschrijdend 
gedrag. Nu is zij sinds verschillende jaren teambegeleidster waarin ze ook de visietekst rond SGOG mee uitge-
schreven heeft. Momenteel trekt ze de werkgroep SGOG binnen Cirkant. Wendy heeft ook de hbo-opleiding 
integratieve kind- en jeugdtherapie gevolgd in Eindhoven (bij BGL). Zij is intussen 10 jaar zelfstandig integratieve 
therapeut en begeleidt voornamelijk kinderen en jongeren.
  

12.  Seksuele gevoelens van hulpverleners in supervisie.

Els Van Daele

De mens bedriegt zichzelf nog veel beter dan hij anderen kan bedriegen: wanneer hij anderen bedriegt is hij er 
zich meestal wel van bewust; wanneer hij zichzelf bedriegt weet hij van niks en reageert hij met de grootste 
verontwaardiging wanneer hij wordt ontmaskerd.’ – Patricia de Martelaere 
 
In deze workshop worden verschillende verschijningsvormen van moeilijke gevoelens, fantasieën, gedachten en 
gedragingen over seksuele grenswrijvingen en grensoverschrijdingen bij hulpverleners verkend en besproken 
vanuit een supervisieperspectief. 

Els Van Daele is klinisch seksuoloog en systeemtherapeut. Ze is als forensisch therapeut verbonden aan I.T.E.R. 
te Brussel, als opleider in de RGT en Systeemcounseling aan de Thomas More Hogeschool en als supervisor aan 
het IPRR.

13. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, heb ik met mijn lichaam een 
mooie band? 

Hadi Waelkens

We kunnen ons lichaam zien als een landkaart van (hechtings)herinneringen aan vrolijke, pijnlijke, vluchtige, 
zieke, memorabele, … momenten die onze seksualiteitsbeleving mee bepalen. 
In deze workshop bekijken we samen hoe we deze landkaart kunnen exploreren in (therapeutische) relaties. 

Hadi Waelkens is klinisch psychologe, seksuologe en systeemtherapeute. Ze werkt op de afdeling Digestieve 
Oncologie in UZ Leuven en is diensthoofd van de volwassenenpsychologen en seksuologen in UZ Leuven. Ze 
geeft les aan de KU Leuven en de KH Leuven, en is supervisor voor de tweejarige interuniversitaire permanente 
vorming Psycho-Oncologie. Ze is opleider bij het IPRR/Thomas More, lid van de BVRGS en door de BVRGS 
erkend opleider. 
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5. LGBTQIA: Wegwijzers voor het werken met de diversiteit. 

Karina Kehlet Lins 

De hogere voorkomst van depressie en angstproblematieken bij seksuele- en genderidentiteitsminderheden 
toont aan, dat er een grote behoefte is aan hulp. Maar het is niet het LGBTQIA+ persoon zijn an sich, dat psychi-
sche problemen oplevert. Veeleer zijn dit normale reacties op een problematische omgeving.  
 
Hoewel de hulpvragen van deze specifieke cliënten meestal niet verschillend zijn van anderen, zijn er toch 
enkele zaken waar men als psychotherapeut op moet/kan letten. Daarom krijg je tijdens deze workshop concre-
te handvatten over hoe je je werk meteen inclusiever kan maken en hoe je de resources van deze minderheid 
goed kan activeren. 

Karina Kehlet Lins is psycholoog, systemische seks- en relatietherapeut, auteur, en docent in seksuologie aan 
verschillende universiteiten en organisaties in meerdere landen. Oorspronkelijk uit Denemarken, is ze in 
Antwerpen opgegroeid, en genoot meerdere opleidingen in België. Sinds 2020 woont ze in Duitsland, waar haar 
boeken “Sprechen über Sex” en “Einführung in die systemiche Sexualtherapie” verschenen. Haar professionele 
LGBTQIA+ ervaring strekt zich uit over heel haar werkleven, maar het thema was vanaf het begin van haar leven 
aanwezig. Je kan meer over haar ervaren op www.karinalins.com.

6. EFT en seks. 

Lieven Migerode

Seksuologen klagen wel eens dat relatietherapeuten seks onderbelichten. Relatietherapeuten doen hetzelfde 
over de aandacht voor relationele betekenissen in de seksuologie. Deze klachten weerspiegelen de prototypi-
sche klachten van sommige paren: ik heb (geen zin in) seks omdat jij er niet bent voor ons (mij) vs. ik zou er zijn 
voor ons (jou) als jij er seksueel was voor ons (mij). 
Ervaring leert dat de klachten van beide partners en van de seksuologen en relatietherapeuten, gedeeltelijk 
terecht zijn. Deze workshop richt zich in de eerste plaats tot relatietherapeuten die houvast zoeken wanneer 
paren zich aanmelden met spanningen die ook een seksuele inhoud hebben. 
Er zijn dan drie basisvragen. 
• Hoe kijk (begrijp je) je naar seksualiteit? 
• Hoe kijk je naar liefde? 
• Hoe kijk je naar het verband/samenspel tussen beiden? 
 
De lezing in de voormiddag zullen de twee van de drie basisvragen beantwoord hebben. 
In deze workshop kunnen we kort iets aanstippen van een voorstel van een antwoord op de derde vraag.  
Alhoewel het seksuele systeem en het hechtingssysteem als onderscheiden kunnen gedacht worden krijgt het 
seksuele systeem, in een partnerrelatie, betekenis binnen de context van de hechting. 
We gebruiken dan in een rollenspel de EFT-tango als ‘kaart’ om zowel met seksualiteit in de relatiecyclus als met 
de seksuele cyclus te werken.  
 
Deze workshop is een introductie.

Lieven Migerode is klinisch psycholoog. Hij is mede-inrichter van de postgraduaatopleiding in de relatie- en 
gezinstherapie van de KU Leuven. Hij introduceerde EFT en Sue Johnson in België gedurende het Goodenough 
Couples Congres in 2005 en stichtte EFT België in 2013.
Lieven werkte in de jaren ‘80 nauw samen met Maureen Luyens en werd door haar opgeleid als sekstherapeut.

7.  Healing through meeting.

Jasmien Peeters

You're my medicine, open up and let me in 
Darling, you're so great, I can't wait for you to operate 
(Heal me my darling) 
(Heal me my darling) 
Marvin Gaye 
  
Ivan Boszormenyi-Nagy, de Hongaars-Amerikaanse psychiater en grondlegger van het contextuele denken, 
heeft weinig geschreven over seks. In zijn 'Tussen geven en nemen' schittert het zelfs door afwezigheid in het 
register. 
Toch geeft hij ons een relationeel-ethisch kader en begrippen om te spreken over erotiek en mensen aan te 
moedigen daarover in dialoog te gaan, met zichzelf en elkaar. 

In deze workshop verkennen we hoe seksuele heling in een contextueel proces vorm kan krijgen. Hoe kan je je 
cliënten inspireren in hun proces van Zelfafbakening en Zelfvalidatie, van innerlijke vrijheid en verantwoordelijk-
heid?  
Als we ons (meer) bewust worden van de eigen lasten, inzet, rechtmatige verlangens en behoeftes kunnen we 
zoeken naar een passende balans tussen zorg voor het zelf en zorg voor de ander, ons zo kenbaar maken in de 
erotische ruimte. Nieuwsgierig zijn naar en ontvankelijk zijn voor de beleving en de behoeften van de Ander.  
Erkenning en Zelfvalidatie leiden tot de vrijheid om passend te geven én te geven door te ontvangen, om ruimte 
in te nemen, af te grenzen, stop te zeggen, of te (durven) vragen.  
  
Groei in een diepere relatie met onszelf, en van daaruit, met anderen en het andere, kan daarbij de stip aan de 
horizon zijn.

Jasmien Peeters is filosoof, contextueel systeemtherapeut en EFT relatietherapeut.  Ze werkt voor Duet relatie-
bemiddeling en heeft haar eigen praktijk. Ze is lid van de redactieraad van het Tijdschrift voor Systeemtherapie. 

8.  Lichaamsgericht werk en libidoverschillen. 

Ilse Penne

Libidoverschillen leiden vaak tot spanning in de relatie. Deze workshop biedt een kader om libidoverschillen in 
beweging te krijgen. 
We vinden inspiratie bij het differentiatie-denken van David Schnarch en Esther Perel. Maar specifieke aandacht 
gaat naar het integreren van lichaamsgericht werk. Hoe kan je paren in de sessie contact leren maken met het 
eigen lichaam? Hoe krijgen paren zicht op het proces van co-regulatie van spanning/ontspanning en opwinding?
Casusbespreking wordt afgewisseld met ervaringsgerichte oefeningen.

Ilse Penne is klinisch psycholoog, seksuoloog en systeemtherapeut. Ze is erkend opleider en supervisor door 
de BVRGS. Naast haar werk als hoofdopleider in het derde jaar relatie en gezinstherapie bij IPRR-Thomas More 
en als gastdocent in andere instituten is ze werkzaam in CGG Waas & Dender te Dendermonde.  

9.  De effecten van wel of niet spreken over seksualiteit.  

Anke Raymaekers

Er bestaan veel drempels en aarzelingen om over seksualiteit te spreken. Paren brengen het thema seksualiteit 
af en toe in partnerrelatiegesprekken en soms helemaal niet. De therapeut waagt wel eens een poging om het 
thema ter sprake te brengen, maar soms ook niet.�Het al dan niet bespreken van seksualiteit, de manier waarop 
het aan bod komt en de taal waarin dit gebeurt, bepalen mee de sfeer in de therapiekamer. 
In deze workshop verkennen we de complexe verbanden, gelijkenissen en verschillen tussen het thema seksua-
liteit en andere relatiethema’s. In hoeverre is seksualiteit een relatiethema zoals andere thema’s en in hoeverre 
is het anders? 

Anke Raymaekers is seksuoloog en systeemtheoretisch psychotherapeut, geschoold aan de Interactie-Acade-
mie. Ze is coördinator van 13 therapeuten in Praktijk Anker in Wilrijk, die ze oprichtte in 2014. In haar praktijk 
ontvangt Anke de helft van de tijd paren en de andere helft cliënten voor individuele sessies. Zowel tijdens 
partnerrelatiesessies als tijdens individuele sessies komt seksualiteit regelmatig aan bod. Daarnaast is Anke ook 
freelance docent aan de Interactie-academie. Daar begeleidt ze opleidingsdagen van de jaaropleiding partner-
relatietherapie en brengt ze inspiratiedagen met een focus op paren, gender en seksualiteit. 

10.  Let's talk about seks…op een creatief laagdrempelig 
en cultuursensitieve manier.

Semiye Tas

De Vlaamse samenleving verandert en wordt steeds meer divers. Ook in de hulpverlening wordt het cliëntenbe-
stand alleen maar diverser, met mensen uit kansengroepen en/of etnische kwetsbare groepen met een migra-
tie-achtergrond uit alle hoeken van de wereld.  
In het land van herkomst is het bespreken van seksualiteit vaak taboe en de informatie over seksualiteit beperkt 
voorhanden.  Elke cliënt neemt zijn of haar eigen taal, cultuur, religie, gebruiken en ziektebeleving mee.  
Zowel hulpverlener als cliënt worden geconfronteerd met normen en waarden over seksualiteit, omgangsvor-
men, man-vrouw verhoudingen, seksuele- en genderdiversiteit in de spreekkamer. 
Zowel bij hulpverlener als bij cliënten leven er taboes en mythes rondom seksualiteit en seksuele gezondheid 
en deze kunnen belemmerende factoren voor de bespreekbaarheid vormen. 
Als cliënten geconfronteerd worden met dit hulpverlenersaanbod hebben zij verschillende drempels (taalbar-
rière, sociaal-culturele,  financiële, intellectuele…) om te overwinnen, en dit maakt hen nog kwetsbaarder.  Door 
geen rekening te houden met deze drempels blijven ze soms langer dan gewenst met klachten en problemen 
rondlopen en voelen ze zich vaak alleen staan. 

Na deze workshop kan je als hulpverlener op een laagdrempelige wijze, op een creatieve manier en aangepast 
aan hun specifieke leefwereld seksualiteit bespreekbaar maken in de spreekkamer. 

Semiye Tas is klinisch seksuoloog, systeemtherapeut, hypnosedeskundige, EMDR therapeut, vroedvrouw en 
psychiatrische verpleegkundige van opleiding.  Hierdoor heeft ze veel ervaring opgebouwd in het omgaan met 
cliënten uit kansengroepen en of etnische kwetsbare groepen met een migratie-achtergrond. Vanuit haar erva-
ring is ze bekend met haar praatgroepen en begeleidt ze cliënten in thema’s als relaties, seksualiteit en mentaal 
welbevinden. Momenteel werkt ze als zelfstandig seksuoloog en psychotherapeut in haar privé-praktijk te Brus-
sel en Genk én op de dienst Fertiliteitscentrum van het Sint-Jansziekenhuis in Brussel. Tenslotte is ze ook 
gastdocent aan de UGent binnen de opleiding Permanente Vorming Seksuologie. 

11.  Seksualiteit bespreekbaar maken binnen een leefgroep.

Wendy Van Aerde

Als voorziening in de jeugdzorg worden we op verschillende manieren geconfronteerd met het thema seksuali-
teit en (seksueel) grensoverschrijdend gedrag.
We willen dan ook stilstaan bij het vrijwaren van een klimaat waarin kwetsbare jongeren en kinderen zich 
kunnen ontplooien op vlak van seksualiteit, relaties en lichamelijke integriteit. 
Anderzijds is het ook één van onze kerntaken om deze kwetsbare jongeren en kinderen te beschermen tegen 
grensoverschrijdend gedrag. Deze kwetsbaarheid binnen onze doelgroep maakt dat we van hulpverleners veel 
verwachten. Maar hoe ziet dit gepast hulpaanbod er dan uit?

Hoe ga je concreet om met het thema seksualiteit, cliënten weerbaarder maken, omgaan met zowel daders en 
slachtoffers, controle versus vrijheid om te experimenteren,..? 
Een complex thema waar we tijdens deze workshop ons wat verder in willen verdiepen:
• Welke tools heb je om rond dit thema te werken? Welke methodieken kunnen je hierin ondersteunen?  
• Waar botsen we op?
• Individueel versus in groep werken rond dit thema
• Hoe pak je dit alles aan in de leefgroep?
Hoe kan je seksueel grensoverschrijdend gedrag voorkomen zonder daarbij de gezonde ontwikkeling van de 
seksualiteit te verstoren?

Wendy Van Aerde is al sinds 1999 werkzaam in de bijzondere jeugdzorg. Zij startte als begeleider in de 
leefgroep en heeft enkele jaren ook de groepswerken rond seksualiteit mee vorm gegeven en begeleid. Daar-
naast heeft zij ook jaren ervaring met individuele gesprekken rond zowel seksualiteit als grensoverschrijdend 
gedrag. Nu is zij sinds verschillende jaren teambegeleidster waarin ze ook de visietekst rond SGOG mee uitge-
schreven heeft. Momenteel trekt ze de werkgroep SGOG binnen Cirkant. Wendy heeft ook de hbo-opleiding 
integratieve kind- en jeugdtherapie gevolgd in Eindhoven (bij BGL). Zij is intussen 10 jaar zelfstandig integratieve 
therapeut en begeleidt voornamelijk kinderen en jongeren.
  

12.  Seksuele gevoelens van hulpverleners in supervisie.

Els Van Daele

De mens bedriegt zichzelf nog veel beter dan hij anderen kan bedriegen: wanneer hij anderen bedriegt is hij er 
zich meestal wel van bewust; wanneer hij zichzelf bedriegt weet hij van niks en reageert hij met de grootste 
verontwaardiging wanneer hij wordt ontmaskerd.’ – Patricia de Martelaere 
 
In deze workshop worden verschillende verschijningsvormen van moeilijke gevoelens, fantasieën, gedachten en 
gedragingen over seksuele grenswrijvingen en grensoverschrijdingen bij hulpverleners verkend en besproken 
vanuit een supervisieperspectief. 

Els Van Daele is klinisch seksuoloog en systeemtherapeut. Ze is als forensisch therapeut verbonden aan I.T.E.R. 
te Brussel, als opleider in de RGT en Systeemcounseling aan de Thomas More Hogeschool en als supervisor aan 
het IPRR.

13. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, heb ik met mijn lichaam een 
mooie band? 

Hadi Waelkens

We kunnen ons lichaam zien als een landkaart van (hechtings)herinneringen aan vrolijke, pijnlijke, vluchtige, 
zieke, memorabele, … momenten die onze seksualiteitsbeleving mee bepalen. 
In deze workshop bekijken we samen hoe we deze landkaart kunnen exploreren in (therapeutische) relaties. 

Hadi Waelkens is klinisch psychologe, seksuologe en systeemtherapeute. Ze werkt op de afdeling Digestieve 
Oncologie in UZ Leuven en is diensthoofd van de volwassenenpsychologen en seksuologen in UZ Leuven. Ze 
geeft les aan de KU Leuven en de KH Leuven, en is supervisor voor de tweejarige interuniversitaire permanente 
vorming Psycho-Oncologie. Ze is opleider bij het IPRR/Thomas More, lid van de BVRGS en door de BVRGS 
erkend opleider. 
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