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Cyclus DRC Beleving / Ontdekking Specifieke technieken

1 Het lichaam Heden

Fundamenteel 2 De geest Toekomst

3 De eenheid lichaam-geest Verleden

4 De persoonlijke waarden Totalisatie
Figuur 1.  
Basisopleiding 
sofrologie  

Vernieuwde opleiding tot master specialist  
in de Caycediaanse sofrologie
De vernieuwde opleiding bestaat uit een 
basisopleiding en een hogere opleiding. Het 
totale programma omvat de uitgebreide training 
van de 12 graden van de ‘Dynamische Relaxatie 
volgens Caycedo’ (DRC) en de specifieke 
trainingstechnieken. Deze opleiding heeft zowel 
een theoretisch als praktisch karakter: zowel de 
theorie van de methode komt aan bod, als de 
praktijk die het mogelijk maakt om van daaruit 
te experimenteren en zo de levensbevorderende 
voordelen persoonlijk te ervaren en ze aan 
te passen aan de professionele context. De 
basisopleiding omvat de eerste vier graden van 
de DRC en de daaraan verbonden specifieke 
trainingstechnieken. De opleiding bestaat uit 20 
lesdagen (één zaterdag per maand). Daarnaast 
doorloopt de cursist een eigen persoonlijke 
training met als doel de oefeningen persoonlijk 
te integreren alvorens ze zelf te gaan doceren. 

Dit is een belangrijk onderdeel van de opleiding. 
De leerling wordt daarin bijgestaan door een 
team van coachen, waarmee hij of zij op vaste 
momenten gedurende de opleiding individuele 
en groepscontacten heeft. Met het internationaal 
erkende diploma van deze opleiding, kunnen 
de geïnteresseerden vervolgens de opleiding 
tot ‘Master Sofroloog’ aanvatten. Deze opleiding 
omvat de radicale (DRC 5 tot en met 8) en 
de existentiële cyclus (DRC 9 tot en met 12) 
en wordt door Sofrocay gegeven. Deze 
opleiding richt zich specifiek tot zelfstandigen 
en medewerkers in de gezondheids-, welzijns- 
en onderwijssector: o.a. medici, paramedici, 
coachen, verpleegkundigen, psychologen, 
orthopedagogen, maatschappelijk werkers, 
docenten en onderwijzers. Bijkomende informatie 
kan gevonden worden op de website van VVCS 
(www.vlaamsesofrologen.be) en op de website 
van Sofrocay (www.sofrocay.com)

Sofrologie
veel meer dan lichamelijke, 
geestelijke en emotionele rust

In het vorige nummer van Reactivate hadden we een 
boeiend gesprek met ‘Master Sofroloog’ Béatrice Mesters 
over wat sofrologie inhoudt en over hoe sofrologie van 
een relaxatietechniek kan uitgroeien tot een levensstijl. 
Béatrice Mesters beklemtoonde in dit gesprek dat 
‘Sofroloog’ geen erkende term is en dat er verschillende 
opleidingscentra zijn waar sofrologie wordt aangeleerd.  

Jeroen De Bouvrie is een erkend kinesitherapeut-
sofroloog en tevens voorzitter van de Vlaamse Vereniging 
Caycediaanse Sofrologen (VVCS). Hij deelde ons mee 
dat er in september 2017 een nieuwe Nederlandstalige 
opleiding tot sofroloog start.

“Zoals collega Béatrice Mesters reeds meedeelde, 
zijn er tot op heden verschillende organisaties die de 
opleiding sofrologie aanbieden. Vanuit de wens om een 

gezamenlijk, positief en eenduidig project op te starten én 
om gericht onze methode in het volledige Nederlandse 
taalgebied te promoten, werd beslist om in dialoog met 
alle betrokken actoren naar één opleidingsstructuur 
voor sofrologie te evolueren. De basisopleiding wordt 
georganiseerd door de VVCS en volgt het internationale 
programma van Sofrocay, de Internationale Sofrologie 
Academie met vestiging te Barcelona. Sofrocay 
coördineert meer dan 40 erkende opleidingscentra in 
Europa (o.a. in België, Frankrijk, Zwitserland, Portugal 
en Spanje) waar jaarlijks meer dan 800 studenten 
sofrologie studeren. Het wetenschappelijk onderzoek naar 
de effecten van sofrologie wordt ondersteund door de 
Autonome Universiteit van Barcelona,” aldus Jeroen de 
Bouvrie. 
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Reactivate: Hoe belangrijk is de 
hervorming van de opleiding 
tot sofroloog die in september 
van dit jaar van start gaat?

Jeroen De Bouvrie: Het vormt een 
belangrijke stap vooruit. Het 
wordt tenslotte de enige 
erkende Nederlandstalige 
opleiding tot sofroloog. Hoewel 
de opleiding in Vlaanderen zal 
plaatsvinden, zullen we ons in 
de komende jaren ook meer 
en meer op Nederland richten, 
waar ons nog pionierswerk 
wacht. In samenwerking met 
Sofrocay (de overkoepelende 
internationale organisatie) 
en de Vlaamse Vereniging 
van Caycediaanse 
Sofrologen werd in 2016 
een sterk opleidingsteam 
met pedagogisch bekwame 
sofrologen opgesteld. Naast 
de omkadering is er een groep 
opleiders die de lessen zullen 
geven en een team coachen 
die de studenten doorheen de 
opleiding zal begeleiden. 

Reactivate: Sommige 
ziekenfondsen bieden 
sofrologie initiatieworkshops 
en sofrologie sessies aan om 
de mentale gezondheid in het 
globaal en de omgang met 
stress en slaapstoornissen in 
het bijzonder te optimaliseren. 
Kan sofrologie een positieve 
impact hebben bij mensen met 
verstoorde slaappatronen en/of 
chronische stress?

Jeroen De Bouvrie: Ik ben daarvan 
overtuigd. Getuige de feedback 
die we krijgen van gebruikers 
en hun omgeving en van 
zorgverleners die patiënten 
naar ons doorverwezen. Als 
het gaat over slaapstoornissen 
verloopt de doorverwijzing 
zowel via de eerste lijn (o.a. 
huisarts, psycholoog of 
psychiatrische thuiszorg) als via 
gespecialiseerde slaapcentra.
Ik denk dat alle lezers de 
meerwaarde zullen erkennen 
van een multidisciplinaire 
aanpak rondom en met de 

cliënt. De huisarts wordt 
daarin terecht gezien als de 
spilfiguur en kan vaak heel 
goed inschatten wie, op welk 
moment, baat heeft van 
bijkomende ondersteuning 
of behandeling. Met respect 
voor elkaars expertise en 
verantwoordelijkheden, kan er 
vaak een mooi traject afgelegd 
worden samen met de cliënt. 
De kracht van onze methode 
ligt wel ruimer dan enkel 
‘relaxatie’. De relaxatie wordt 
in onze methode enerzijds 
gebruikt om tot lichamelijke, 
geestelijke en emotionele rust 
te komen. Anderzijds biedt 
dit vermogen tot ontspannen 
ons de mogelijkheid om ons 
bewust te worden van de 
momenten van lichamelijke 
en geestelijke spanning in 
ons leven, waardoor we tijdig 
kunnen ingrijpen. Naast de 
therapeutische effecten 
maakt de sofrologie ons 
ook bewust(er) van de vele 
momenten van tevredenheid 

Sofrologie
als bewustwordingsmethode

Een persoon met 
energietekorten zal via het
sofrologische dieper ontwikkelde
bewustzijn leren luisteren naar
lichaamssignalen die aangeven
dat een grens bereikt is.

Figuur 1.  
Jeroen de Bouvrie    

De redactie van Reactivate vond Jeroen De Bouvrie bereid tot een gesprek 
over sofrologie. Jeroen De Bouvrie is kinesitherapeut en Master Caycediaans 
Sofroloog. Hij is voorzitter van de Vlaamse Vereniging Caycediaanse 
Sofrologen (VVCS). In dit gesprek gaat Jeroen De Bouvrie dieper in op zijn 
visie over sofrologie en op het belang van een kwalitatieve opleiding. 
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en welzijn. Het versterkt een 
positieve levenshouding ten 
aanzien van ons verleden, 
heden en toekomst. Het verrijkt 
ons gevoelsleven en dus onze 
kwaliteit van leven. 
Door middel van 
een combinatie van 
statische en dynamische 
ontspanningstechnieken, al 
dan niet gecombineerd met 
visualisatie-oefeningen, wordt 
de cliënt begeleid bij het 
verwezenlijken van de door 
hem/haar gewenste doelen 
zoals: het verminderen van de 
in- en doorslaapproblemen, 
stressreductie en leren stoppen 
met piekeren. Door heel 
duidelijk te vertrekken vanuit de 
autonomie van de cliënt en de 
bewustwording en versterking 
van zijn waarden, krijgen we 
intrinsieke gedragsverandering. 
Concreet kunnen we 
sofrologie dus eerder een 
‘bewustwordingsmethode’ 
noemen dan een 
‘relaxatiemethode’. Sofrologie 
heeft als doel om een positieve 
levenshouding te bevorderen en 
ons welzijn te verbeteren. 

Reactivate: “Vaak lokt chronische 
stress energietekorten uit. 
Sofrologie is” – zoals Béatrice 
Mesters in het vorige nummer 
stelde – “vooral een complete 
relaxatiemethode.” In welke mate 
kan sofrologie een oplossing 
bieden voor personen met een 
aanhoudend energietekort?

Jeroen De Bouvrie: Zeker in de 
beginfase zullen we met onze 
methode de deelnemer een 

‘rustpauze’ laten ervaren. Maar 
in het vervolgtraject bestaat de 
uitdaging er in om samen met 
de cliënt de oorzaak van deze 
symptomen zichtbaar te maken 
en die in de mate van het 
mogelijke aan te pakken. Een 
persoon met energietekorten 
zal via het sofrologische dieper 
ontwikkelde bewustzijn leren 
luisteren naar lichaamssignalen 
die aangeven dat een grens 
bereikt is. Men zal dan leren 
prioriteiten en grenzen stellen 
en leren doseren of rustpauzes 
inlassen. 

Los van het instrumentarium 
dat beschikbaar is dankzij 
de vooropleiding van de 
individuele sofroloog (een 
sofroloog-arts zal na de 
diagnostiek medicatie kunnen 
inzetten en een kinesitherapeut 
manipulatie, massage of 
oefeningen), merken we dat 
deelnemers na enige tijd 
toch zelf duidelijk kunnen 
aangeven waar volgens hen de 
oorzaken van bijvoorbeeld het 
energietekort gesitueerd zijn. 
Afhankelijk van de vooropleiding 
van de sofroloog zal die dan 
zelf aan de slag gaan of gericht 
doorverwijzen.

Reactivate: Huisartsen worden 
heel vaak geconfronteerd 
met patiënten met burn-out 
en/of met chronische 
slaapproblemen. Hoe kan de 
huisarts zich beter informeren 
over sofrologie zodat hij 
weloverwogen de weg kan 
vinden naar een erkend 
sofroloog?

Jeroen De Bouvrie: Voor artsen die 
zelf nog nooit een sofrologie 
sessie gevolgd hebben, is het 
natuurlijk moeilijk om iemand 
gericht door te verwijzen. 
Vaak vragen mensen dan 
wat zo’n sessie precies zal 
inhouden. Ik zou de lezers 
van Reactivate dan ook willen 
uitnodigen om langs te komen 
op één van de provinciale 
kennismakingsdagen die 
we in de periode april-
juni organiseren. Op die 
momenten krijgen de 
bezoekers bijkomende uitleg 
over de methode, haar 
toepassingsgebieden en de 
opleiding tot sofroloog. En 
kunnen geïnteresseerden 
deelnemen aan gratis 
oefensessies. Tenslotte is de 
beleving doorslaggevend. 

Bijkomende informatie over 
deze kennismakingsdagen 
en/of gegevens van erkende 
sofrologen kunnen gevonden  
worden op de website van 
VVCS (www.vlaamsesofrologen.be).

Door middel van een combinatie van statische en dynamische 
ontspanningstechnieken, al dan niet gecombineerd met 
visualisatie-oefeningen, wordt de cliënt begeleid bij het 
verwezenlijken van de door hem/haar gewenste doelen 
zoals: het verminderen van de in- en doorslaapproblemen, 
stressreductie en leren stoppen met piekeren.


