
An Hooghe is klinisch psychologe, relatie & gezinstherapeute, PhD. 
Zij is de oprichtster van het expertise centrum Verbinding in Verlies
(Boutersem). De voorbije 20 jaar richtte An zich voornamelijk op het
therapeutisch werk met rouw en verlies en in het bijzonder met
ouders na het verlies van een kind. Zij doctoreerde op het thema
communicatie tussen ouders bij ziekte en verlies van een kind
(KULeuven), en schreef samen met vijf ouders het boek Anders Nabij,
de stille kracht van ouders na de dood van hun kind. Naast haar
klinisch werk geeft An al jaren opleiding aan hulpverleners rond het
thema rouw en verlies. Zij richtte ook de community Verbinding in
Verlies op, een lerend en steunend platform voor allen die een aanbod
doen rond dit thema in Vlaanderen en Nederland.

Katrien Belmans is klinisch kinder- en jongerenpsychologe en relatie-
en gezinstherapeute. Ze bouwde ervaring op in het (buitengewoon)
onderwijs in het ondersteunen van kinderen/jongeren met een
beperking én hun onderwijsnetwerk. Ze specialiseerde zich tevens in
‘afgestemd/bewust opvoeden’ én begeleidt binnen verbinding in
verlies kinderen, ouders en gezinnen richting meer verbinding met
zichzelf én elkaar.  

Bruno Theunissen is psychiatrisch verpleegkundige en
psychotherapeut. De gestalttherapie is zijn inspiratiebron waardoor
experiëntiële en existentiële focus nooit ver weg is. Ook de lichamelijke
gewaarwording krijgt veel aandacht in zijn individueel werk met
jongeren en volwassenen. Hij bouwde zijn ervaring op binnen zowel
residentiële als ambulante geestelijke gezondheidszorg en binnen de
bijzondere jeugdzorg. Als enige mannelijke psychotherapeut binnen
'Verbinding in verlies' ontwikkelde hij een bijzondere affiniteit met het
thema mannen in rouw. 

Marita Plas is sociaal verpleegkundige en gecertifieerd PRI
therapeute. Zij heeft jarenlange ervaring in onder andere het werken
met ouderen, levend verlies en groepen. Een bijzondere interesse en
opleidingservaring ligt ook bij de zelfzorg voor de hulpverlener.

Katrien Hooghe werkt als kinesiste met het (rouwende) lichaam en
streeft zij naar een balans tussen lichaam en geest. Ze bestudeerde de
Chinese meridiaanleer en de acupressuur, alsook Reiki, mindfulness
en meditatie. In haar groepspraktijk richt zij zich voornamelijk op het
emotionele, het spirituele, het energetische en de meditatiewereld.

Marleen Vertommen is muzikant en rouwtherapeut actief in de
groepspraktijk Verbinding in Verlies. Bij vzw Met Lege Handen, een
vereniging voor en door ouders van een overleden baby, engageert ze
zich als begeleider van gespreksgroepen, geeft ze lezingen en
vormingen. Sinds het overlijden van haar kinderen Elise en Gommaar
is omgaan met verlies een belangrijk deel van haar persoonlijke en
professionele leven. Ik leef mijn leven zoekend naar een balans tussen
vreugde en verdriet.

Josephine Aerts kijkt vanuit een systemisch perspectief naar mensen
en families. Zij geeft die kennis en kunde graag door als ambacht voor
iedereen die met mensen werkt. Geschoold in NLP, TA, Systemisch
werk, werken met traumadelen en met een grote schat aan ervaring
neemt ze je graag mee. Met concrete handvatten, met zelf ervaren en
voelen hoe jij het in jouw praktijk of werk kan toepassen ga je vol
inspiratie naar huis. Zelf werd zij geschoold door onder andere
Phoenixopleidingen in Utrecht, Interakt , De School voor Transitie,
Instituut voor Systemisch Werken van Elmer Hendrikx, Riet Fiddelaers
en GroepsGeluk.


