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Verdiepingsgroep IopT *  

 *Identiteit georiënteerde Psychotrauma Therapie, zoals ontwikkeld door dr. Franz Ruppert 

Begeleider Gwen Timmer. 

Parabel, praktijk voor persoonlijke en professionele groei 

Frequentie:    tien vrijdagen of zaterdagen, verdeeld over een cursusjaar 

Groep  Vaste groep met maximaal 8 personen 
Start:  september 2022 

Werktijden en locatie 

• Tien bijeenkomsten op vrijdags of op zaterdags 
• Tijden 10.00 tot 17.00  
• Utrecht, Hooghiemstraplein 151 

 
Kosten    € 1700,00 BTW vrij. Als je de BTW zakelijk kunt aftrekken, komt er -in overleg- BTW 
bij. Kosten zijn inclusief, koffie, thee en hand-outs. 

Voor wie: De verdiepingsgroep is voor geïnteresseerde begeleiders, die ‘Basisprincipes 
van IopT ‘hebben gevolgd of anderszins de basisprincipes IopT hebben leren kennen. 
 
Intake: Aan deelname gaat een intakegesprek vooraf. 
 
Werkwijze 
IopT als methode kun je het beste leren kennen door de eigen resonantieprocessen te doen 
en door te resoneren in de processen van anderen. We werken met de eigen intenties van 
deelnemers in resonantieprocessen in de grote groep of als een 1 op 1 zelfresonantieproces.  

Omdat we het hele jaar in een vaste groep met elkaar werken, gaat deze groep ook als 
proces- en supervisiegroep functioneren, waarin ieder de eigen vragen en thema’s kan 
inbrengen .De groep is daarmee, zowel een proces- als leergroep 
Hoe meer je als begeleider je eigen traumadynamieken hebt leren (h)erkennen en kunt 
ontmoeten, des te helderder kun je als facilitator een klankbord zijn voor de processen van 
anderen 

Parabel

elk verhaal vertelt een dieper verhaal 
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We werken in een leercirkel, waarin terugkoppeling van processen, inzicht en theorie een 
plek krijgen. 
Theoretische verdieping is essentieel onderdeel van het leerproces. 
Aan de orde komen: o.a. Traumabiografie, Splitsingen en verstrikkingen, Getraumatiseerde 
hechting, Traumata van identiteit, liefde en seksualiteit, Dader/slachtoffer dynamiek 

 
Doelen:  

• Eigen persoonlijke of professionele intenties inbrengen in resonantiewerk 
• Herkennen en inzicht in eigen (trauma)biografie en traumadynamiek 
• Verdieping van theorie en inzicht in IopT 
• Identificeren van eigen overlevingsstrategieën, splitsingen en verstrikkingen 
• Gezonde autonomie, identiteit en vrije wil versterken. 
• Wat heelt.  

 

Opgeven of informatie: 

Gwen Timmer Parabel  

info@praktijkparabel.nl  

 +31 06 233 708 09 

www.praktijkparabel.nl 
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Wat is IopT 

Identity-oriented Psychotrauma Therapy (IoPT) werd ontwikkeld door Prof. Dr. Franz Ruppert als 
methode voor traumaverwerking. IoPT is een opstellingsmethode waarin we werken met het 
opstellen van een intentie.  In het Duits wordt een intentie Ein Anliegen genoemd. Het is als een 
vraag, een richting, een verlangen, een behoefte, een klacht, een focus. 

Het startpunt van de opstelling begint met het inbrengen van een intentie door de 
cliënt/vragensteller. Door de eigen intentie te formuleren, neem je verantwoordelijkheid voor 
hetgeen je in het proces wil exploreren. Dat wordt de leidraad voor het (zelf) resonantieproces. 
Dat proces kan iemand zelf doen met behulp van vloerankers of symbolen of met behulp van 
gekozen resonanten. 

Hoe het werkt 

Het lijf toont zich als een autonome spreekbuis van opgeslagen vroegkinderlijke ervaringen. In (zelf) 
resonantie-processen kun je ervaren hoe pre-, peri- en postnatale trauma’s doorwerken op onze 
psyché en op ons vermogen tot zelfliefde en verbondenheid; de blauwdruk voor ons leven.  

Vragen als ‘Wie ben ik’, ‘wat wil ik’, ‘kan ik mijn eigen leven leiden’ zijn gerelateerd aan onze vroege 
identiteitsvorming. Onverwerkte trauma-ervaringen van (voor)ouders zijn van invloed op de vorming 
van de eigen identiteit in de kindertijd.  

Identificaties, verstrikkingen en overlevingsstrategieën verstoren de ontwikkeling van een autonoom 
Ik, het eigen gevoel en een gezonde vrije wil. Franz Ruppert benoemt dit als traumata van identiteit, 
liefde, seksualiteit en het trauma van zelf dader worden. Mensen herhalen hun traumabiografie 
onbewust soms hun leven lang. 

Intentie en resonantie 

Een IopT resonantieproces biedt kans om verstrikkingen te begrijpen en het contact met het eigen Ik 
te herstellen. Onbewuste dynamiek wordt op psychisch, somatisch en relationeel niveau zichtbaar en 
voelbaar.  

Deze manier van werken geeft intens veel inzicht op hoe trauma in lijf en psyche zijn gaan wortelen. 
De realiteit van het trauma erkennen en integratie van de eigen innerlijke delen heeft een helend 
effect op de autonomie van de cliënt.   

Over Gwen Timmer  

Ik volg de ontwikkelingen van Franz Ruppert al vanaf het begin van zijn werken met constellaties. Dat 
is zo’n veertien jaar geleden. Ik werd onmiddellijk geraakt door zijn visie en aanpak van dit werk, 
omdat het een enorme verdieping op traumawerk aanboort, die ik nergens van tevoren zo had 
ervaren en begrepen. Inzicht in IopT is daarom naar mijn mening heel belangrijk om 
traumaprocessen te begrijpen en te kunnen begeleiden. De koppeling van IopT met andere manieren 
om met trauma te werken ervaar ik als heel verrijkend 

Mijn opleidingen IopT heb ik bij Franz Ruppert en Vivian Broughton en Margriet Wenting  gevolgd. En 
via workshops bij meerdere IopT begeleiders  

Ik ben nog steeds aan het leren bij Franz Ruppert en ben deel van een doorgaande Supervisiegroep 
bij Vivian Broughton. 


