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Met yoga herwon ik mijn lichaam.

Wat een geschenk is omdat ik mijn  

lichaam zo haatte. Omdat ik zo jong was 

herwon ik het niet, maar eiste ik het op.

Het was een lang proces om mijzelf niet 

langer meer te zien als een omhulsel…  

Ik denk dat yoga geholpen heeft om

mijzelf te definiëren. Gewoon in mijn  

eigen huid leven is al een grote stap  

vooruit. 

  Deelnemer aan TCTSY studie, gefinancierd door  

de NIH (Amerikaanse National Institutes of Health)
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goedkeuring te krijgen van iemand anders. Integendeel, 
de nadruk ligt juist op de innerlijke ervaring van de 
deelnemer. Deze verschuiving van extern naar intern is 
het voornaamste kenmerk van TCTSY als aanvullende 
behandeling van complexe trauma’s. Bij deze aanpak 
ligt de kracht bij de persoon, niet bij de TCTSY-facilitator. 
Daarbij komt dat in TCTSY de aandacht gericht wordt 
op het gevoel van het eigen lichaam bij het maken van 
keuzes. Zo kunnen deelnemers de verbinding tussen 
lichaam en geest herstellen en daarmee ook een gevoel 
van controle, die vaak is aangetast als gevolg van trauma. 

DIENSTEN
WORKSHOPS (20 en 40 UUR)  
Deze workshops zijn bedoeld om de 
aanwezigen kennis te laten maken met 
de kernconcepten en toepassingen van 
TCTSY. De workshops hebben als doel 

om yogadocenten te inspireren hun lessen 
meer trauma-kundig te maken en om mensen 

die werken in de geestelijke gezondheidszorg 
te helpen het lichaam bij de behandeling te betrekken, 
bijvoorbeeld bij mensen met PTSS, ontwikkelings- of 
complexe trauma’s. De workshops worden geleid door het 
‘Center for Trauma and Embodiment faculty’ of door een 
bevoegd TCTSY-trainer in de regio.

TRAINING (HALVE DAG) EN  
IN-HOUSE DIENSTEN 
Een beknopt overzicht van de theoretische hoofdpunten 
en de praktijk van TCTSY, verzorgd door een certificeerde 
TCTSY-facilitator of een TCTSY-trainer in de regio.

TRAINING VOOR INSTELLINGEN 
Onze training voor instellingen bestaat o.a. uit een 
tweedaagse intensieve training op locatie waarbij de 
focus ligt op dynamisch, ervaringsgericht leren voor 

Trauma Center Trauma Sensitive Yoga (TCTSY) is 
ontwikkeld in de VS aan het ‘Center for Trauma and 
Embodiment’ bij het Justice Resource Institute (JRI)
in Brookline, Massachusetts. TCTSY is op een ervaring 
gegrond (empirisch) gevalideerde, klinische interventie 
bij complexe trauma’s of chronische, onbehandelbare 
posttraumatische stressstoornissen (PTSS)1. Naast yoga 
is TCTSY gebaseerd op traumatheorie, hechtingstheorie 
en neurowetenschap.

De TCTSY-methodiek is gebaseerd op 
kernelementen uit de Hatha yoga, waarbij 
deelnemers een reeks lichamelijke vormen 
aannemen en bewegingen uitvoeren. De 
aangepaste onderdelen uit de traditionele 
Hatha yoga helpen mensen die een trauma 
overleefd hebben, te bouwen aan hun gevoel van 
zelfbeschikking en een positievere verhouding tot hun 
eigen lichaam te ontwikkelen. In tegenstelling tot veel 
gewone yogalessen, worden de deelnemers bij TCTSY niet 
aangeraakt om een aangenomen vorm te beïnvloeden. 
TCTSY biedt de deelnemers juist mogelijkheden om zélf de 
leiding te nemen over hun lichaam, vanuit het gevoel wat 
ze in hun eigen lichaam ervaren.
1  Het TCTSY programma is geregistreerd bij het Amerikaanse National 

Register of Evidence-based Programs and Practices (NREPP) dat 

gepubliceerd wordt door SAMHSA (Amerikaanse Substance Abuse and 

Mental Health Services Administration).

AANPAK
Hoewel TCTSY gebruik maakt van lichamelijke vormen 
en bewegingen, ligt de nadruk niet op de uiterlijke 
expressie en voorkomen (‘correct’ uitvoeren) of om 

zorgaanbieders; ondersteuning bij het ontwikkelen 
van yogaprogramma’s en trauma-gevoelige zorg 
door toepassing van het TCTSY-kader; doorlopende 
begeleiding op afstand d.m.v. gesprekken en 
videobijdragen en de mogelijkheid om samen te  
werken met de gecertificeerde TCTSY-facilitator en/of 
TCTSY-trainer binnen uw regio.

CERTIFICERINGSOPLEIDING 
Deze 300-uurs opleiding is mogelijk gemaakt door 
het ‘Center for Trauma and Embodiment’ faculty 
en wordt afgesloten met een certificering in ons 
behandelingmodel. Om voor de opleiding in 
aanmerking te komen, moeten cursisten al eerder enige 
training doorlopen hebben bij het ‘Center for Trauma 
and Embodiment’ Yoga Programma. Geschikt voor 
yogadocenten met een intellectuele nieuwsgierigheid 
naar traumatheorie en met gedegen ervaring in het 
beoefenen van yoga en lesgeven daarin. Ook voor 
professionals in de geestelijke gezondheidszorg die 
ervaring hebben met het behandelen van patiënten met 
een complex trauma.

YOGALESSEN EN INDIVIDUELE SESSIES 
Gecertificeerde TCTSY-facilitators (TCTSY-F) met een 
goede reputatie* mogen lessen en individuele sessies 
aanbieden, met de steun van het ‘Center for Trauma 
and Embodiment’. De duur en inhoud van de lessen en 
individuele sessies is maatwerk. TCTSY is toegankelijk 
voor IEDEREEN zonder uitzondering.

*  In het kader van het lopende toezicht door het ‘Center for Trauma and 

Embodiment’, bij JRI moeten certificeerde TCTSY-facilitators voldoen 

aan vastgestelde eisen zowel voor hun professionele ontwikkeling 

als voor de integriteit van hun TCTSY praktijk. Alleen certificeerde 

facilitators die aan deze normen voldoen worden door het ‘Center 

for Trauma and Embodiment’ bij JRI  bevoegd om zich als TCTSY-

Facilitators te presenteren.
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