
 

 Houd me vast 
Gesprekken in verbinding 



Houd me vast. 

Willen jij en je partner meer inzicht in wat er gebeurt in jullie relatie en meer grip krijgen 

op jullie relatie? Dan is deze laagdrempelige cursus bij uitstek geschikt. In de cursus leer 

je door middel van acht gesprekken, met verschillende onderwerpen, hoe jullie dit 

kunnen doen. Hierdoor ontstaat er meer zicht op patronen in de relatie en op elkaars 

behoeftes en emoties. Er ontstaat meer verbinding en begrip. Je brengt hiermee meer 

liefde in je relatie, een cadeau voor elkaar en eventueel voor de kinderen. 

 

● Life events: het krijgen van een kind, ziekte, overlijden, verandering van 

werk, ontrouw, verhuizing. 

● Je wilt inzicht in hoe de relatie werkt, hoe patronen kunnen ontstaan en hoe 

deze te doorbreken. Dit bijvoorbeeld vanuit eigen opvoeding/ 

gezinsomstandigheid. 

● Jullie lopen vast in de relatie en zijn op zoek naar goede zorg voor jullie als 

koppel. 

● Jullie hebben eerdere relaties gehad en willen investeren in de relatie en 

ook inzichten in mogelijke valkuilen en krachten. 

 

Inhoud van de cursus: 
● Introductie met Houd me vast/ Emotionally focused therapy  

● De duivelse dialogen leren benoemen 

● Diepere emoties herkennen 

● Ruzies stoppen 

● Houd me vast gesprek 

● Vergeving van pijnplekken 

● Verbinding door liefde en seks 

● Je liefde levend houden  

‘Houd me vast’ is een groepsgerichte cursus van 8 x 2 uur. Gegeven door 2 trainers. De 

deelnemers gaan actief aan de slag met het gelijknamige werkboek en 

gespreksoefeningen. Per groep is er plek voor 8 stellen.  

 

 



Locatie : 

Nader te bepalen in verband met Corona maatregelen.  

 

Data en tijden:  

De cursus is van 18.30 tot 20.30  

 

23 september, 30 september, 7 oktober, 14 oktober, 21 oktober, 28 oktober,  

4 november, 18 november 

 

Kosten: 

De cursus is voor 2021 gesubsidieerd, er zitten dus geen kosten aan verbonden voor 

inwoners van gemeente Katwijk.   

 

Boeken: 

Bij deelname aan de groep, is het werkboek inbegrepen, deze worden de eerste 

bijeenkomst uitgedeeld. 

 

Je kunt vooraf aan de cursus het boek ‘houd me vast’ aanschaffen van Sue Johnson of 

het boek ‘Relaties, hoe doe je dat?’ van Karin Wagenaar. Deze aanschaf is optioneel.  

 

 

Aanmeldingen kunnen worden gestuurd naar: sabine@familysupporters.nl  

Er wordt dan verder contact met u opgenomen omtrent de aanmelding.  

  

Liefde 

Zorg 

Relatie 
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FamilySupporters. Zorg voor je leven. 

Zoek je hulp voor jezelf, kind, je gezin, ouders of iemand anders in je omgeving? 

 

Dan ben je bij FamilySupporters aan het juiste adres. Je kunt direct terecht voor advies, 

praktische hulp, diagnostiek en behandeling. We doen wat nodig is om je verder te 

helpen. 

 

We zijn er ook voor bijzondere vragen of complexe problemen én voor alle leeftijden: 

voor iedereen van 0 tot 100+ jaar. 

 

Je kunt contact opnemen met FamilySupporters via de website, telefoon of mail. Je kunt 

ook gewoon even bij ons binnenlopen. Onze deur staat voor je open! 

 

FamilySupporters Rijnland  

Einsteinweg 5A 

2333CC Leiden  

071-2077844 

rijnland@familysupporters.nl 

www.familysupporters.nl  
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http://www.familysupporters.nl/

