
 

EEN VERNIEUWENDE KIJK OP LIEFDE, SEKS 
EN RELATIETHERAPIE IN DEZE TIJD 
EEN STUDIEDAG MET ESTHER PEREL In samenwerking met de BVRGS en de VVS 

De School voor Relatietherapie heeft de Amerikaanse systeemtherapeute en seksuologe Esther Perel 

uitgenodigd om haar unieke benadering van relatietherapie met ons te delen. Als opleidingsinstituut 

voor partnerrelatietherapeuten zoeken wij naar integratie van op hechting gerichte benaderingen met 

modellen, die meer nadruk leggen op differentiatie. In die zoektocht naar integratie heeft Esther Perel 

inspirerende uitgangspunten en een eigen stem, in het bijzonder rond het thema seksualiteit en 

verlangen in langdurige relaties.  

Zij schreef het boek “Mating in Captivity”, in het Nederlands vertaald als “Erotische intelligentie” en ze 

werkt nu aan een nieuw boek over “The State of Affairs” over ontrouw in relaties. Je kan alvast met 

haar kennismaken via haar TED talk op Youtube over “Het geheim van verlangen in een lange termijn 

relatie”. Zij heeft een praktijk in New York en is daar ook verbonden aan verschillende 

opleidingsinstituten. Zij is geboren in België en zal spreken in het Nederlands. 

Op deze studiedag zal Esther Perel eerst spreken over de veranderende opvattingen over huwelijk en 

langdurige relaties door de generaties heen, van de babyboomers tot de generatie X en Y, in een snel 

evoluerende wereld en in een diversiteit van culturen, religies, seksuele identiteiten en voorkeuren, 

waar ook wij als relatietherapeuten en seksuologen in onze therapiekamers door uitgedaagd worden.  

Esther Perel zal met ons haar duidelijke en soms provocatieve visie over intimiteit en seks delen en 

over het levend houden van verlangen in een lange termijn relatie. Ze zal aantonen hoe liefde en 

verlangen verbonden zijn, maar ook in conflict.  

In tegenstelling tot het populaire geloof, zijn seksuele problemen lang niet altijd het resultaat van 

relationele problemen en zal het verbeteren van de emotionele relatie dan ook weinig bijdragen aan 

het verbeteren van de seksuele relatie.  

Door traditionele therapeutische prioriteiten om te keren en de seksuele relatie te gebruiken als een 

lens voor de relationele dynamiek van het koppel, zal Esther Perel veel voorkomende blokkades van 

de erotiek bespreken, waaronder de angst voor verlating en beperking, het verband tussen de 

Datum: 19 juni 2015 van 9.30 tot 17 uur.  

Locatie: TPC, Groenenborgerlaan 149, 2020 

Antwerpen (Wilrijk) 

Kosten: 

- € 110 bij inschrijving voor 1 mei. 

- € 130 bij inschrijving na 1 mei.  

- € 20 korting voor leden BVRGS, VVS en 

studenten seksuologie, en (ex) studenten 

van onze jaaropleiding 

partnerrelatietherapie 

Voertaal: Nederlands 

 

http://www.ted.com/talks/esther_perel_the_secret_to_desire_in_a_long_term_relationship?language=nl
http://www.ted.com/talks/esther_perel_the_secret_to_desire_in_a_long_term_relationship?language=nl


 

hechtingsgeschiedenis en de erotische blauwdruk van een individu en de gevoelens van 

vertrouwdheid, die leiden tot de de-seksualisering van de partner.  

Zowel het ochtend- als het middagprogramma van onze studiedag zal ze invullen met lezingen, 

interactieve conversaties en casusmateriaal en opnames uit haar eigen praktijk.  

Uitgebreidere informatie: www.schoolvoorrelatietherapie.be 

Inschrijvingen enkel online via onze website of de volgende link: 

http://www.schoolvoorrelatietherapie.be/forms/inschrijvingsformulier1.php 
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