23 september 2022
Workshop Tension Releasing Exercises (TRE)
Locatie 78 Bunnik / 09.30-14.00 uur
o.l.v. Marc Doomernik
Voordat we jullie uitnodigen voor de laatste door Mirjam en Noor
georganiseerde vakgroep bijeenkomst, een oproep aan jullie:
Nieuwe coördinator(en) gezocht voor onze vakgroep Integratieve
Therapie!
Mirjam en Noor hebben besloten dat zij per 1 januari 2023 graag het stokje willen doorgeven.
Dan zijn wij 6 jaar coördinator geweest.
We hebben allerlei leuke en mooie activiteiten, workshops en studiedagen georganiseerd en nu mag
jij dat gaan doen!
Vóór wij op 1 januari 2023 definitief stoppen, hopen we één of twee enthousiaste vrijwilligers te
hebben gevonden die alvast (vanaf nu) met ons wil(len) meedraaien.
Zodat we onze werkzaamheden netjes kunnen overdragen en jij met gemak de werkzaamheden
kunt overnemen.
Via het NVPA krijg je hier passende vergoedingen voor.
Ben jij degene die onze vereniging en onze vakgroep een warm hart toedraagt en wat uren wil
steken in het coördinatorschap?
We horen graag van je!
Via het secretariaat info@nvpa.org of via info@fonkel.nu of info@estive.nl.
Noor van Gulik en Mirjam Nederlof

Uitnodiging vakgroep activiteit van de Vakgroep Integratieve Therapie
Op vrijdag 23 september 2022
Inloop vanaf 09.00 uur, start om 09.30 uur

“Een avontuurlijke reis door je lichaam! Niet zomaar een lezing”
Maak in een halve dag kennis met deze bewezen zelfhulpmethode
Het ontladen van stress en spanning kan iedereen zélf. Het lichaam is namelijk heel
goed in staat om zichzelf op een natuurlijke wijze te herstellen. We zijn alleen
vergeten hoe. Met TRE geven we je die mogelijkheid terug. Want TRE is een
zelfhulpmethode om (chronische) spanning en stress te ontladen. Ook als dit het
gevolg is van een opgelopen trauma. Een prettige gedachte.
Waarom TRE
TRE is een van ‘binnen naar buiten’ methode. Het lichaam lost zélf spanning en
blokkades op. Veel andere begeleidingsmethodes en behandeltechnieken kijken van
‘buiten naar binnen’. TRE is geen bedachte methode maar maakt je weer bewust van
je eigen natuurlijke herstelmechanisme.
‘De methode is zo zuiver en natuurlijk én de begeleiding vaak kortstondig.
Hoe mooi is dat!’
Het belang van een goede TRE-begeleider
Als TRE-Provider leer je een cliënt op de eerste plaats om zélf te reguleren bij overactivatie. Als je met TRE werkt, is het belangrijk dat je je bewust bent wanneer je
over-geactiveerd raakt. In het begin besteed je met TRE daarom veel aandacht aan
het herkennen hiervan.
Pas hierna komt het (leren) ontladen op een veilige en ontspannende manier. Heel
veel mensen gaan te snel en zelfstandig met TRE aan de slag en ontladen op de
verkeerde manier. Of komen terecht in een situatie van over-activatie. Dat is precies
het belang en de meerwaarde van goede TRE-begeleiding. Met goede begeleiding
voorkom je dat mensen na TRE automatisch of onbewust terugvallen in niet
functioneel gedrag. Met alle (frustrerende) gevolgen.
Eenvoudig en complex tegelijk
Soms is het verlangen van een cliënt zó groot om spanning, stress en emoties te
ontladen dat het lichaam tijdens een sessie tè heftig released! Hierbij zorgt het ego
van een cliënt zélf, weliswaar onbewust, voor de onveiligheid. Er ontstaat dan overactivatie waar het zenuwstelsel diréct op reageert (neuroceptie).
Het kan dus zijn dat de cliënt tevreden de deur uitgaat terwijl er geen sprake was van
ontlading. Er is niets opgelost. Óf, nog erger, lichamelijke en/of emotionele klachten
nemen toe. Doordat de release te heftig is verlopen heeft het lichaam niet kunnen
ontladen.

Het tegenovergestelde kan ook gebeuren. Door allerlei sabotage-/
overlevingsdynamieken van cliënten lukt het soms als therapeut/ coach niet om bij
een cliënt (destructieve) patronen te doorbreken. Daarom kent TRE voor een
gedegen opleidingstraject om TRE-begeleider te kunnen worden.
TRE zorgt voor een nuttige en natuurlijke by-pass!
TRE kiest de lichamelijke ingang voor ontlading, waarbij we zoveel mogelijk uit de
emotie en uit de dialoog blijven. TRE is dus vooral lijfwerk.
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Voordelen TRE
Iedereen kan het.
Individueel én in groepen te begeleiden
Cliënt hoeft niet naar de inhoud en emoties (geen herbeleving).
Na korte begeleiding kun je het zelf, dus goedkoop.
Overal, zelfstandig, liggend, zittend en staand toe te passen.
Goed te combineren met andere therapie/begeleiding.
Verantwoordelijkheid ligt bij cliënt jezelf.
Geen negatieve neven effecten, mits….
Meer weten over TRE?
https://marcdoomernik.nl/tre-tension-releasing-exercises/
https://tre-nederland.nl/
Wat levert de TRE-workshop via het NVPA je op?
Tijdens deze TRE-workshop ervaar je zelf hoe je fysiek, emotioneel en mentaal
reageert. Ook doe je extra inzichten op over ‘over-activatie’ en regulering. Die kun je
daarna ook in je eigen therapiepraktijk gebruiken.
Medische intake
Voorafgaand aan de workshop vragen we je een medische intake in te vullen
(vrijwaring). Deze intake gebruiken we ook als materiaal en inzicht tijdens de
workshop. Je vindt de intake als bijlage toegevoegd. Fijn als je deze ingevuld, en
ondertekend mailt voor 10 september naar Marc@marcdoomernik.nl. Je kunt het
formulier ook ingevuld op de dag zelf inleveren.
Voor wie is de TRE workshop?
Voor iedereen die gewend is om mensen te begeleiden of een therapeutische
achtergrond heeft.

De opleider Marc Doomernik
TRE Provider (2012) en TRE trainer (2016)
In 2001 ben ik begonnen als
(communicatie) coach en trainer. Steeds
meer ben ik van cognitief begeleiden
naar lichaamsgericht begeleiden
gegroeid. Waar ik mij o.a. in bekwaamd
heb: NLP (trainer), systemisch werken
(familie-, organisatie- en
structuuropstellingen), Oplossingsgericht
werken, coachopleiding, PMA
(Progressive Mental Alignment), Shiatsu
massage, TRE (Tension Release
Excercises), Cranio Sacraal Therapeut,
trauma-, bindings- en
hechtingsproblematiek.
Medische Basiskennis en Psychosociale
Basiskennis.
Accreditatie & erkenning
KTNO Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen
LVNT
Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeuten
VIV
Vereniging Integrale Vitaliteitskunde
VVET
Verbond van Energetisch Therapeuten
NVST
Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten
VBAG Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijzen
RBCZ
Kwaliteitsregister voor vakkundige therapeuten in de complementaire zorg
FAGT Multidisciplinaire beroepsvereniging voor CAM-therapeuten
Upledger Nederland
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Tips om mee te nemen
Als je zelf een yogamatje hebt dan graag meenemen.
Grote handdoek of dekentje
Warme sokken (mocht je het snel koud hebben)
Comfortabele losse kleding (we doen lichamelijke oefeningen)
Flesje water binnen handbereik, is ook altijd wel prettig

Programma:
Programma: (Aanvang – programma - sluiting)
Vanaf 09.00 uur Inloop
09.30 uur
Aanvang en mededelingen van Mirjam en Noor
09.45-13.15 uur
Workshop, inclusief pauze
13.15-14.00 uur
Lunch
Rond 14.00 uur
Einde.

Locatie:
Locatie 78
Burg. Van der Weijerstraat 78, Bunnik
https://www.locatie78.nl/
Kosten van deelname:
A: voor leden: Inclusief 21% BTW: € 86,00
B: voor niet-leden: inclusief 21% BTW: € 100,00
Voor wie:
Naast de vakgroep leden is iedereen welkom! Eigen vakgroep leden hebben in principe
voorrang bij de aanmelding.
Aanmelding:
(Kies de juiste activiteit en klik op ‘deelnemen’) Graag zo spoedig mogelijk aangeven of je
komt. In ieder geval vóór 26 augustus 2022 a.s. opgeven via de website van het NVPA.
https://nvpa.org/trainingen/public Maximaal aantal deelnemers: 60
Annuleren:
Indien je onverhoopt toch niet kunt komen, kun je annuleren tot 7 dagen voor aanvang van
de bijeenkomst bij het secretariaat (digitaal). Bij annulering na deze datum wordt het
volledige deelnamebedrag van deze bijeenkomst in rekening gebracht.
(Annuleringsreglement – klik op de link)
Certificaat:
Na afloop ontvang je van de organiserende leden van deze vakgroep bijeenkomst een
certificaat voor 3 scholingsuren óf 3 PSBK-uren.
We hopen jullie te ontmoeten!
Hartelijke groet,
Mirjam Nederlof en Noor van Gulik.

