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Relatieproblemen vormen een van de meest voorkomende 
redenen om in therapie te gaan. Relatieproblemen 
ondermijnen het functioneren van het individu, het gezin 
en hebben invloed op de ontwikkeling van kinderen. Ook 
het verband met angsten en depressies is 
wetenschappelijk aangetoond. 
 
Emotionally Focused Therapy is een model voor relatietherapie, dat 
gebaseerd is op de hechtingstheorie. Het stelt de emoties van de 
partners centraal en streeft naar een verbeterde emotie-interactie 
binnen het systeem.  
 
Emotionally Focused Therapy is een integratief model, waarin drie 
perspectieven gecombineerd worden: de hechtingstheorie, het 
intrapsychische of experientiële perspectief en het 
interpersoonlijke- of systemische perspectief. 
 
Emotionally Focused Therapy geeft goede resultaten bij echtparen. 
Ook bij andere groepen cliënten ligt het terugvalpercentage 
aanzienlijk lager dan bij andere modellen. De effectiviteit van EFT 
wordt herhaaldelijk aangetoond in een toenemend aantal klinische 
studies over de hele wereld. 
 
In EFT is de rol van de therapeut die van een emotioneel betrokken 
choreograaf, die partners (weer, of voor het eerst) leert dansen. De 
focus op de hier en nu gevoelde emoties bij de partners vereist een 
actieve en betrokken therapeut.



Psyraad in samenwerking met de Reinier van Arkel groep is 
verheugd om een basis- en vervolgopleiding te kunnen organiseren 
in navolging van de in 2007 door Sue Johnson gegeven workshop, 
voor diegenen die voor de eerste maal met EFT kennis willen maken 
en voor diegenen die zich verder in EFT willen verdiepen en 
bekwamen.   
Psyraad heeft hiervoor professor Scott Woolley, Lisa Rudermann en 
Yolanda von Hockauf bereid gevonden om naar Nederland te komen.  
 
Scott R. Woolley, Ph.D. is professor en directeur van de (post) 
doctorale partnerrelatie en gezinsopleiding van de Alliant 
International University te San Diego, Verenigde Staten. Hij is 
gespecialiseerd in partnerrelatietherapie, Multiple Family Therapy 
en EFT. De laatste jaren werkt hij nauw samen met 
Sue Johnson in het verzorgen van externships, 
advanced trainingen, lezingen en supervisies. Hij 
publiceert geregeld in the Journal of Marital and 
Family Therapy and the American Journal of Family 
Therapy. Hij traint hulpverleners overal ter wereld in 
EFT, zoals in Canada, Japan, Taiwan en Finland. 
 
Yolanda von Hockauf, M.Ed, R.M.T.F. is geregistreerd partnerrelatie 
en gezinstherapeut. Zij is lid van de Amerikaanse vereniging voor 
partnerrelatie en gezinstherapie en een door de 
AAMFT erkend supervisor. Yolanda was een van de
deelnemende therapeuten in het eerste onderzoek 
naar EFT door dr. Leslie Greenberg en Susan 
Johnson. De laatste twintig jaar wordt zij veelvuldig 
en in diverse landen gevraagd van workshops, 
consultaties, supervisies en lezingen te geve
directeur van de Vancouver Couple & Family 
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Lisa Ruderman, M.A., MFT is geregistreerd 
partnerrelatie- en gezinstherapeut, EFT therapeut
supervisor. Zij is samen met professor dr. Scott. 
R.Woolley oprichter van de San Diego Centre of E
Zij verzorgt geregeld voortgezette tr



Cursusdata  
4-daagse basiscursus         (Externship)                                                     
door Prof.Scott R.Woolley en  Yolanda von Hockauf *      

 
woensdag 10 tot en met zaterdag  13 juni 2009 

         
 
2- daagse vervolgcursus       (Advanced training)                        
door Yolanda von Hockauf en / of Lisa Ruderman *       
 

woensdag 10 en donderdag 11 juni   
en 
vrijdag 12 en zaterdag 13 juni 2009 

 

  
2 x 2 daagse basiscursus        (Externship gesplitst)               
door Prof. Scott R.Woolley en / of Yolanda von Hockauf * 
 

vrijdag 12 en zaterdag 13 juni  
en      

  vrijdag 11 en zaterdag 12 september 2009 
 
( * = afhankelijk van het aantal deelnemers) 
 

 
Locatie  
Afhankelijk van het aantal deelnemers vindt de Externship en Advanced training 
plaats op een en / of twee locaties van de Reinier van Arkel groep te  
‘s-Hertogenbosch.  
 
Kosten  
De kosten voor het volgen van de basisopleiding (Externship) bedragen voor leden 
NVRG en VCgP € 695  en voor niet leden € 750. 
Dit is inclusief koffie, thee, frisdrank, versnapering, uitgebreide lunch en 
afsluitende borrel. 
 
De kosten voor het volgen van de advanced training bedragen voor leden NVRG en 
VCgP  € 450 en voor niet leden € 505.  
Dit is inclusief koffie, thee, frisdrank, versnapering, uitgebreide lunch en 
afsluitende borrel. 
 
De kosten voor het volgen van de gesplitste basisopleiding (externship) ) bedragen 
voor leden NVRG en VCgP  € 795 en voor niet leden € 850.  
Dit is inclusief koffie, thee, frisdrank, versnapering, uitgebreide lunch en 
afsluitende borrel.  



Accreditatie 
Accreditatie is aangevraagd bij de NVRG, VCgP, NVvP, NIP, FGZP, NVMW.  
 

Doelgroep 
Inschrijving staat open voor psychotherapeuten, Gz-psychologen, eerste-
lijnspsychologen, psychiaters, maatschappelijk werkenden en sociaal 
psychiatrische verpleegkundigen met voortgezette opleiding, die in de praktijk al 
langer dan een jaar daadwerkelijk werken met echtparen en / of gezinnen. 
 
Inschrijving 
U kunt zich inschrijven via onze website www.psyraad.nl. U kunt op deze website 
een inschrijvingsformulier downloaden waarmee u zich kunt inschrijven. Op dit 
formulier kunt u aangeven of u wilt deelnemen aan de externship of advanced 
training. Gelieve het inschrijvingsformulier te mailen naar EFT09@psyraad.nl 
 
 

Aanmeldformulier downloaden 
 
 
U dient zich in te schrijven voor 20 mei. Uw registratie is definitief nadat het 
inschrijfgeld is ontvangen op rekening: 14.39.78837 t.n.v. L. Aarnoudse e.o. J. Kool 
ovv EFT 2009. Inschrijving vindt plaats op volgorde van betaling.  
Mocht het niet mogelijk zijn via de website aan te melden, dan kunt u contact 
opnemen met J. Kool via eft09@psyraad.nl  Wij sturen u dan een 
inschrijvingsformulier toe.  

 
Restitutieregeling 
Bij annulering voor 10 april 2009 worden € 40,= administratiekosten in rekening 
gebracht.  
Bij annulering na 10 april en voor 17 mei 2009 wordt 50% van de cursuskosten in 
rekening gebracht.  
Bij annulering na 17 mei 2009 is geen restitutie mogelijk.

mailto:EFT09@psyraad.nl
http://www.psyraad.nl/EFT2009_AANMELDFORMULIER.doc


Programma Externship* 

 
Tijdens de basisopleiding leert u partnerrelatieproblematiek te begrijpen in het 
licht van de hechtingstheorie en maakt u kennis met vaardigheden waaraan het 
EFT model zijn effectiviteit ontleent. 
 

Dag 1  Het veld van de partnerrelatietherapie: de plaats van 
   Emotionally FocusedTherapy. 

Dag 2  Casus presentatie: Live sessie, videopresentatie /  
   analyse, demonstratie en / of  rollenspel.  Assessment  
   en Alliance. Discussie. 

Dag 3    Casus presentatie: Live sessie. videopresentatie /  
   analyse, demonstratie en / of rollenspel. Fasering en  
   interventies. Discussie. 
Dag 4  Emotionally Focused Therapy met onveilig gehechte en/  
   of getraumatiseerde partners. Discussie. 
 
 

Programma Advanced training* 
 
Van de deelnemers wordt verwacht dat zij elk een video opname inbrengen van de 
behandeling van een (echt-)paar.  Van een deel van de opname dient een 
transcript in het Engels gemaakt te worden met betrekking tot een vraag over de 
behandeling.  De video-opnames en vragen van de deel-nemers vormen mede het 
uitgangspunt van de Advanced training. 

 
Dag 1 en 2  Intensieve training waaronder casusconceptualisatie, 
assessment, interventies met behulp van onder andere theorievorming,  
rollenspel, demonstratie aan de hand van de door de deelnemers ingebrachte 
video opnames. 

 
 
De voertaal van beide opleidingen is Engels.  Na het behalen van de basis- en/ of 
de vervolgopleiding bestaat de mogelijkheid om zich te laten opnemen in het 
register van geregistreerde EFT therapeuten. 
 
(* = programma onder voorbehoud  van wijzigingen)   
 


