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TRANSFORMATIE 
& GROEI
Brainspotting alleen maar als traumatherapie  

bekijken zou onvolledig zijn. Ik werk voornamelijk 

rond transformatie, stabilisatie en groei. Ik licht het 

graag verder toe.

• Transformatie: Het mooie aan Brainspotting is 

dat we van negatieve processen naar positieve 

of neutrale processen kunnen werken. Onderlig-

gende trauma's die je belemmeren worden op-

gelost. Je kan afscheid nemen van oude patronen 

en komt stap voor stap dichter bij je authentieke 

zelf. Het grootste gedeelte van het e-book behan-

delt deze fase.

• Stabilisatie: Er zijn een hele reeks ondernemers 

die op een behoorlijk niveau presteren en dat ook 

wensen te blijven doen. Zij willen hun brein en de 

daarbij behorende lichamelijke gewaarwordingen 

stabiel houden. Het zijn de maandelijkse onder-

houdsbeurten, zoals ik het noem, die ik trouwens 

ook zelf laat doen om mijn brein soepel te houd-

en en te kunnen blijven omgaan met de verha-

len, de omstandigheden in de wereld, ... 

• Groei, performance: De beperkingen rond groei 

kennen ook hun oorsprong in het limbisch brein. 

Niets zo vervelend om vast te stellen dat er diep 

in jezelf een 400 PK schuilhoudt die steeds op 

ECO modus moet rijden. ‘Performance Anxiety’ 

kent zijn oorsprong in de periode tussen de con-

ceptie en 2 jaar óf is transgenerationeel bepaald. 

Onmogelijk om daar met het denken en praten 

alles opgeruimd te krijgen.

In ‘het werken rond groei’ heeft brainspotting overigens 

zijn oorsprong. David Grand werkte maandenlang met 

een ijsschaatskampioene die een bepaalde pirou-

ette op wedstrijden niet gedraaid kreeg. Na enkele 

maanden deed ze dit moeiteloos en zonder precies te 

weten wat de oorsprong van dit probleem was.

Ik neem je mee in mijn verhaal over brainspotting en 

welke inzichten het mij heeft bijgebracht.

Veel leesplezier!
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Hoofdstuk 01

WIE BEN IK?

CONTACTEER ME VIA

Ilke
Verherstraeten

Ik ben Ilke Verherstraeten: vrolijk, creatief, eigen-

wijs. Ik hou van mooie dingen, van muziek en het 

menselijk brein. Ik lach graag. En veel. Maar vergis 

je niet. Ik heb mijn deel gehad. Jarenlang zat ik in 

een destructieve relatie. Het maakte me mentaal en 

lichamelijk doodziek. En het sloeg diepe wonden.

Maar ik raakte er bovenop. Door zelf op zoek te gaan 

naar antwoorden, door veel te lezen en me te  

verdiepen in het onderwerp ‘trauma’s’.

Ik kwam eindelijk tot een inzicht 
dat voor mij de ontbrekende 
schakel was in mijn volledig 
herstel.

Het trauma-onderwerp boeide me zo, dat ik besliste 

om mijn professionele roer radicaal om te gooien. Ik 

volgde een opleiding tot coach en traumatherapeut. 

Maar het is vooral tijdens mijn vorming rond 

Brainspotting dat mijn ogen opengingen.

Ik ontdekte wat een chronisch trauma is en hoe ons 

lichaam en brein het  ‘onthouden’.

mailto:ilke@oogverbindend.be
https://oogverbindend.be
https://www.linkedin.com/in/ilkeverherstraeten/
https://www.facebook.com/Oogverbindend-Brainspotting-103613788850466/
https://www.facebook.com/Oogverbindend-Brainspotting-103613788850466/
tel:+32 479 90 99 73


"Ik beschouw mezelf als één 
van de moedige brainspotters. 

Ik ben niet belemmerd door  
academische of  psycholo-

gische inzichten, maar ik handel 
vanuit mijn intuïtieve kennis.  

Zo kan ik meteen afstemmen 
op jouw problematiek."



Hoofdstuk 02

VOOR WIE IS DIT 
E-BOOK?
Dit e-book is voor iedereen die ondernemend in het leven staat en ambitieus is, maar die:

• dagelijks worstelt met mentale gezondheid;

• zich herkent in 1 van de problematieken vermeld onder Hoofdstuk 4;

• al een traject afgelegd heeft bij een therapeut, coach, psycholoog maar slechts tijdelijk  

verbeteringen ziet en in oude patronen hervalt;

• weet dat aan een trauma werken geen ‘quick fix’ is en dat werken aan jezelf een proces is van 

vallen en opstaan;

• bereid is om te investeren in zijn/haar mentale gezondheid;

• al behendig is in zelfreflectie;

• hongerig is naar persoonlijke groei;

• meer controle over zijn/haar leven en emoties wil;

• uitkijkt naar een groter bewustzijn en zijn/haar emotionele en rationele intelligentie wil laten 

toenemen;

• zichzelf beter wil leren begrijpen;

• meer zelfvertrouwen wil ontwikkelen;

• meer in zijn/haar kracht wil leren staan.

TESTIMONIAL

“Erg vreemd en zo bevrijdend om de angst niet meer te voelen wanneer ik voor 
een publiek moet praten.”

- CR, Gent



"Het gevoel hebben steeds te 
moeten bezig zijn, is een  

trauma respons. Het houdt ons 
tegen na te denken en stil te 
staan bij dat waarbij we juist 

wél zouden moeten stilstaan."



Hoofdstuk 03

WAT IS TRAUMA  
EIGENLIJK?

Elke levensgebeurtenis die een lichamelijk 

of emotioneel letsel veroorzaakt, waarbij 

je overweldigd wordt door pijn, verdriet of 

machteloosheid, kán zich ontwikkelen tot 

een trauma.

Trauma wordt vast- 
gehouden in je lichaam 
en brein.

Trauma’s kunnen we opdelen in twee grote 

luiken: acute en chronische trauma’s

Een acuut trauma ontstaat door een een-

malige ingrijpende gebeurtenis. Bijvoor-

beeld:  het ontvluchten of beleven van een 

oorlog, een natuurramp, een inbraak, een 

overval, een verkeersongeval, seksueel mis-

bruik, verkrachting, ...

Een chronisch trauma zit ‘complexer’ in 

elkaar. In dit geval is er sprake van lang-

durige ingrijpende gebeurtenissen die vaak 

al in de kindertijd beginnen en die we niet 

verwerkt krijgen.

Wanneer deze gebeurtenissen zo overwel- 

digend zijn zodat geest, lichaam en brein 

deze niet kunnen verwerken, ontstaat PTSS: 

posttraumatisch stresssyndroom.



De meeste mensen weten niet 
dat een traumatische gebeur- 

tenis niet voorbij is als het 
‘voorbij’ is. Ook al heb je die 

gebeurtenis overleefd. 

- Janina Fischer -
Brits psychotherapeut & trauma expert



Hoofdstuk 04

CHRONISCH TRAUMA...
EEN ONDERSCHAT
FENOMEEN
Omdat het thema van chronisch trauma zo ongekend is, heb ik mij er bewust in verdiept. 

De gevolgen van een chronisch of niet-gediagnosticeerd trauma worden zelden snel herkend. 

Nochtans kan het gebrek aan verwerking of het niet juist omgaan met een chronisch trauma 

leiden tot ernstige problemen.

De gevolgen van een 
chronisch of niet-gediagnosticeerd 
trauma worden zelden snel herkend.
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TESTIMONIAL

“Ik krijg eindelijk meer inzicht over mijn 
haat-liefde verhouding met voeding en 
kan veel gemakkelijker een gezond  
voedingspatroon volhouden.”

- BW, Antwerpen

De meeste klassiek geschoolde artsen zijn niet zo 

bekend met het thema en proberen, met de beste 

bedoelingen, met medicatie het één en ander op 

te lossen.

De gevolgen van een chronisch trauma kunnen 

zowel psychologisch, psychosomatisch als licha-

melijk zijn, zoals:

• stemmingswisselingen;

• overspoeld worden door emoties;

• herhaaldelijke onredelijke reacties of gedrag;

• perfectionisme;

• piekeren;

• angsten;

• eetstoornissen;

• lage eigenwaarde;

• op je hoede zijn;

• psychosomatische klachten;

• laag zelfvertrouwen;

• laag of wisselend energiepeil;

• wantrouwen;

• je afsluiten van de wereld;

• burn-out;

• vluchten uit de realiteit, naar je droomwereld;

• vermijden van bepaalde plaatsen en/of  

personen;

• ervan overtuigd zijn dat de wereld een  

onveilige plaats is;

• concentratiestoornissen;

• slaapmoeilijkheden;

• rusteloosheid;

• snel schrikken;

• vergeetachtigheid;

• chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS);

• lichamelijke pijnen zoals spanning op de 

schouders, hoofdpijn, migraine, zenuwpijnen, ...

• enz enz.



Iedereen reageert op zijn  
manier op trauma...  

En dat is prima!



Hoofdstuk 05

HOE WORDT TRAUMA 
VERWERKT?
En trauma bijt zich vast in elke cel van ons brein en ons lichaam.  

De huidige methodes zijn erop gericht om via praattherapie van je trauma verlost te geraken. 

Hoewel ik als therapeut graag praat en luister, weet ik uit ervaring dat alleen praten niet helpt. 

 

Een trauma nestelt zich in ons limbisch brein. Dat limbisch brein is het deel van onze hersenen 

dat betrokken is bij emotie, motivatie, genot en het emotioneel geheugen.  

Denken, praten, redeneren, begrijpen ... zijn niet voldoende om een trauma te verwerken. Want 

die dingen doen we met het brein dat zich vooraan in onze schedel bevindt: onze neocortex.

Met denken en praten alleen kan je een trauma niet bereiken.  
Het zit dieper. Letterlijk véél dieper.

Zolang het lichaam en het brein niet betrokken zijn bij het verwerkingsproces, is praten een 

maat voor niets. Bessel van der Kolk, Nederlands-Amerikaanse psychiater en expert in het onder-

zoek naar posttraumatische stress,  omschrijft het helder in zijn boek:  “De moeilijkste taak bij 

het herstellen van trauma is om ‘weer heer en meester te worden over je lichaam, je geest en 

jezelf. Dit betekent dat je je vrij voelt om te weten wat je weet, te voelen wat je voelt zonder dat je 

daardoor overspoeld geraakt en razend wordt, je schaamt of ineenstort.”¹ 

Maar wat met je lichaam en je brein? Hoe geraken die van het trauma verlost? Hier kan Brain-

spotting je helpen.

¹       Uit het boek: ‘Traumasporen, het herstel van lichaam, brein en geest na overweldigende ervaringen’, Prof. Dr. Bessel 

van der Kolk, Uitgeverij Akasha



Hoofdstuk 06

WAT IS BRAINSPOTTING 
EIGENLIJK?

Brainspotting is een revolutionaire, maar 

effectieve therapie voor het verwerken 

van trauma’s. Ze maakt gebruik van je 

gezichtsveld, en meer bepaald van je oog-

positie.

Vanuit je oog vertrekken oneindig veel 

zenuwbanen naar je hersenen, en heel 

specifiek naar dat deel van je brein waar 

jouw trauma zich heeft genesteld.

Je hoeft niet te praten 
over je klachten of over 
wat je overkomen is.

Brainspotting werkt net zo goed ‘in stilte’. 

Maar praten mag natuurlijk wel, als je je 

daar goed bij voelt. Of je nu praat of liever 

stil bent, tijdens de therapie zal ik je vragen 

om verschillende kanten uit te kijken. Je zal 

merken dat bepaalde oogposities  

lichamelijke reflexen veroorzaken: een wee 

gevoel in je maag, klamme handen, een 

tinteling in je voeten, ... 

Op die lichamelijke sensaties gaan we  

verder, tot we de ‘brainspot’ gevonden 

hebben.Terwijl ik je oogpositie vasthoud 

met een aanwijsstok of ‘pointer’, komt in je 

hersenen een helend proces op gang.

Je trauma, je symptoom, je pijn wordt ont-

manteld. Je lichaam zorgt ervoor dat het 

oplost. Dat je van je trauma geneest.

TESTIMONIAL

“Ik kan opnieuw zonder angst achter het 
stuur van mijn wagen kruipen.”

- JT, Kontich



Aanvaard wat je voelt, geef  
jezelf tijd om te helen.  

Vermijd het forceren van het 
helingsproces. Wees geduldig  

tijdens de herstelperiode. 



Hoofdstuk 07

WAARMEE KAN BRAIN-
SPOTTING JOU HELPEN?
Brainspotting is een effectieve therapie om: 

• controle over je gevoel te krijgen;

• je mentale gezondheid te verbeteren;

• je fysieke gezondheid te verbeteren;

• innerlijke rust en harmonie te creëren;

• de balans in je leven te vinden;

• je zelfvertrouwen te vergroten;

• terug naar jouw kern te gaan, naar wie je werkelijk was voor dat alles gebeurde;

• meer controle over je leven en negatieve gedragspatronen te overwinnen;

• rationele en emotionele intelligentie te verhogen;

• meer begrip voor jezelf en voor anderen te krijgen.

Maar dat is niet alles: 

• het is een eenvoudige, laagdrempelige therapie;

• geschikt voor alle leeftijden, dus ook voor ( jonge) kinderen;

• brainspotting bereikt de bewuste en onderbewuste gebieden in je hersenen;

• de therapie is geschikt voor zowel fysieke als psychische aandoeningen;

• je hoeft niet over je klachten te praten, al mag dat natuurlijk wel;

• je bekomt een blijvend resultaat;

• bovendien is het een therapie die op zichzelf kan worden gebruikt, maar ook in combinatie met 

andere therapievormen of begeleidingen.



EN?
Wat heeft het lezen van dit e-book jou  

gebracht?

Heb je nieuwe inzichten gekregen?

Ben je gulzig naar meer informatie?

Vraag je je af of je zelf nog kan verder 

werken aan jouw groei?

....

....

En welk besluit neem je na het lezen van dit 

e-book?

Laat je je dagelijkse ongemakken nog  

verder aanslepen? Of kom je toch maar 

meteen in actie?

Via deze link kan je een gratis, vrijblijvende, 

intake van 45 minuten boeken.

Tijdens deze intake luister ik naar jouw  

verhaal en vertel ik aan de hand van  

duidelijke illustraties hoe brainspotting 

werkt en wat je ervan mag verwachten.

TOT BINNENKORT!

https://oogverbindend.be/samenwerken/
https://oogverbindend.be/samenwerken/

