
‘Bij een familieopstelling gaat het om het 
familiesysteem en de relaties binnen dat 
systeem.  Bij IoPT gaat het om de innerlijke 
relatie die de client met zichzelf heeft’
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IOPT OF: ZELF-
ONTMOETING
Een uitleg over wat IoPT voor je kan doen, 
én hoe het kan dat de één ‘makkelijker’ het 
verlies van een kind een zijn of haar leven 
kan verweven dan de ander.

Op mijn post in de NEL-groep met mijn vraag over familieopstellingen, kreeg ik ook een reactie van 
Aart. Hij is onder andere opgeleid als familieopstelling-facilitator, maar heeft zich verder ontwikkeld 
als IoPT-procesbegeleider. IoPT staat voor Identity oriented Psychotrauma Theory and therapy. In 
Nederland ook bekend onder de naam Interactieve Zelf Resonantie (IZR-methode). Ik had daar nog 
nooit van gehoord, maar nieuwsgierig als ik ben, wilde ik natuurlijk ook precies weten hoe dat werkt. 
En wat dit kan betekenen bij het trauma van een kind verliezen. 

Aart Harder is vader van twee overleden kinderen. Maarten en Rosemarie. Maarten is 7,5 jaar oud 
geworden en overleed in 2009. Rosemarie werd geboren in 2003 en overleed diezelfde dag. 

I N F O R M A T I E

Aart: ‘Ik zeg altijd dat Maarten overleden is omdat zijn lichaam op 
was. Fysiek waren er vanaf de zwangerschap en zijn geboorte al 
allerlei dingen aan de hand. Geen enkele arts had een diagnose of 
een prognose, omdat waarschijnlijk geen enkel kind in de wereld 
had wat hij had. Toch is hij nog 7,5 jaar bij ons geweest. Rosemarie 
werd 1 dag oud, ik denk dat zij hetzelfde als Maarten heeft gehad, 
maar dat hebben de artsen nooit kunnen vaststellen. Ik denk ook dat 
het mee heeft gespeeld, dat zij de intense angst van haar moeder 
en mij gevoeld heeft rondom haar zwangerschap en geboorte. “Wat 
heb ik hier te zoeken als mijn ouders al zoveel angst voelen waar het 
om mijn broer, mij en mijn geboorte gaat.” Kort voor haar geboorte 
overleed mijn vader onverwacht en ik had op dat moment geen idee 
meer of ik van voren of van achteren leefde. Ik stond volledig in de 
overlevingsstand.

Na het overlijden van Rosemarie en Maarten ben ik een jaar later 
in een burn-out en depressie terechtgekomen. We hadden het 
rouwproces van Maarten en Rosemarie én het besef en daaruit 
voortvloeiende rouwproces dat we geen kinderen meer zouden 
krijgen. Vanuit die situatie ben ik in aanraking gekomen met de 
methode waar ik nu mee werk, IoPT. Daarvoor was ik werkzaam 
in allerlei managementfuncties op HRM-gebied. Ik ben daarmee 
gestopt omdat dat werk helemaal niet meer bij mij paste. Het was 
niet meer goed voor mij, en ook niet voor andere mensen, als ik 
dit werk zou blijven doen. Ik heb mijn leven op een ander spoor 
gezet. Ik ben meer in contact gekomen met mezelf en dat is iets 
wat ik iedereen gun. ‘Wie ben ik en wat wil ik?’ Dat waren de vragen 
die ik mezelf stelde. En zo ben ik in 2016, na jaren van studie en 
veel eigen proceswerk, mijn eigen praktijk begonnen. Hierin ben ik 
‘zelfontmoetingen’ gaan faciliteren voor mensen met de werkwijze 
van IoPT.

IoPT is ontwikkeld door de Duitse psychotherapeut Prof. Dr. Frans 
Rupert. In zijn oorsprong komt IoPT voort uit familieopstellingen. 
Franz was ooit begeleider van familieopstellingen en deed zijn 
kennis op bij Bert Hellinger. Hij kon echter geen rust vinden in 
zichzelf en ging verder zoeken. Door veel onderzoek in de praktijk 
en het gebruik van moderne trauma- en hechtingstheorieën 
kwam hij tot zijn tegenwoordige psychotraumatheorie en de 
therapiemethode.’

Ik begon dit artikel met familieopstellingen en vanuit daar ben ik 
aangekomen bij IoPT, in hoeverre lijkt dit op elkaar? Of juist niet?
‘De overeenkomst zit hem eigenlijk alleen nog in de resonantie. 
Het spiegelen van gevoelens en ervaringen van de cliënt door een 
ander. In familieopstellingen gebruiken we voor deze mensen de 

term representant en bij IoPT: resonant. Bij familieopstellingen staan 
mensen in het ‘veld’ of een cirkel en die spiegelen de gevoelens 
en ervaringen van de persoon waarvoor zij staan (bijvoorbeeld 
de moeder) in de cliënt. Ik maak daar ook gebruik van, maar dan 
anders. Ik gebruik geen personages, ik gebruik woorden. In elk 
woord, in elke zin die de client spreekt of schrijft, resoneert een 
diepere ervaringswereld. Of je je die nu wel of niet bewust herinnert: 
alle gebeurtenissen die iemand heeft meegemaakt, alle relaties die 
iemand heeft (of heeft gehad) en alle ervaringen die iemand heeft 
opgedaan, zijn onbewust verbonden aan een bepaald woord en 
geven dat woord een betekenis voor de cliënt.

Het verschil is dat bij een familieopstelling ‘de begeleider’ degene 
is die de vragen stelt, hij of zij bepáált veel. Hij of zij bepaalt de 
interpretaties van wat de representant zegt of laat zien, wat geeft 
de persoon terug, toetst deze bevindingen bij de cliënt en doet 
voorstellen voor heling. Bijvoorbeeld vanuit de positie van de 
vader of moeder, of opa of oma, of wie er op dat moment allemaal 
meedoen. Bij een familieopstelling gaat het volgens mij om het 
familiesysteem en het herstel van de relaties binnen dat systeem 
met betrekking tot de ordening, de onderlinge balans en het wel of 
niet erbij horen. 

In een zelfontmoeting of IoPT proces onderstéunt de begeleider 
de cliënt. Die heeft zelf contact met de resonanten door vragen 
te stellen of waar te nemen en dit bij zichzelf en de resonanten te 
toetsen. Bij deze werkwijze heeft de cliënt zelf de regie over zijn of 
haar eigen proces. Dit is belangrijk voor het herstel en om je leven 
weer in eigen hand te nemen.  

Bij IoPT gaat het om de innerlijke relatie die de cliënt met zichzelf 
heeft na (on)bewuste traumatische ervaringen en daaruit 
voortvloeiende blokkades. Daarin hebben, zeker in de eerste 
levensjaren, met name de ouders en eventueel andere verzorgers 
en familie, zeer bepalende invloed in. Doordat de cliënt zelf zijn/haar 
eigen innerlijke delen (de resonanten van de opgestelde woorden) 
bevraagt, kan deze herkennen wat van hem of haar zelf is of van 
een ander.’

Hoe komt het dat wij blokkades ‘maken’ in ons leven?
‘Blokkades worden gevormd door overlevingsdelen in ons. Die 
zorgen dat we de enorme pijn, het verdriet, de eenzaamheid 
enzovoort, die zijn ontstaan als gevolg van trauma’s niet hoeven 
te voelen. Trauma’s zijn situaties die ons overkomen en waarin we 
volledig hulpeloos, weerloos en machteloos waren. Je had geen 
andere keus dan je volledig over te geven en je aan te passen. Zelfs 
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‘Ik heb mijn leven op een ander spoor gezet. Ik ben meer in  
contact gekomen met mezelf en dat is iets wat ik iedereen gun.’
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de keus om te vluchten of te vechten was niet meer aanwezig. Dit 
doet ieder mens en het gaat volledig automatisch. Je hebt daar 
geen invloed op. Voor een kind van nul of drie jaar is dat ook heel 
anders dan voor een volwassene. Die blokkades kunnen te maken 
hebben met de relatie met een ouder of ander gezinslid of met een 
groep mensen. Ik noem dit relationeel trauma en dat gaat vaak over 
ongewenst, ongeliefd en onbeschermd zijn (geweest). Dan is er 
ook nog existentieel trauma zoals een verkeersongeluk, een zware 
operatie, ontslag, verlies. Het is dan nog niet helder wat het effect 
daarvan is op jou persoonlijk. Met IoPT onderzoeken we welke 
effecten deze ervaringen op jou en op jouw ontwikkeling hebben 
gehad. Ze te herkennen door te voelen, te begrijpen, te zien en 
daarmee erkennen hoe dat voor jou persoonlijk is geweest in die 
situatie. Te ervaren dat je daarin geen enkele controle had, maar 
overgeleverd was. Door vervolgens deze afgesplitste gevoelens 
weer toe te laten en toe te eigenen ontstaat heling.’

Kom je dan wel, net als in de familieopstelling, met een concrete 
vraagstelling? Of zeg je meer: ik zit niet lekker in mijn vel, waar zit 
mijn blokkade?
‘Ik werk dus met woorden en met zinnen. We werken met de intentie 
van de cliënt. Ik vraag dan bijvoorbeeld ‘Wat ligt jou op dit moment 
het meest na aan je hart’ of ‘Wat zou je op dat moment het liefst 
willen of verlangen’. Dan komt er altijd iets boven. Een zin, losse 
woorden, een tekening als dat beter werkt voor de cliënt. De cliënt 
bepaalt het echt helemaal zelf en formuleert dan bijvoorbeeld zelf 
de zin: ‘Ik zit niet lekker in mijn vel’ of ‘ik wil lekker in mijn vel zitten’. 
Wat voor hem/haar op dat moment het meest passend is. Wat wil de 
cliënt onderzoeken, helen, of anders in zijn/haar leven wat tot nu toe 
nog niet door hem of haar gerealiseerd is. Er is geen goede of foute 
intentie. 

In 1-op-1-processen werk ik met gekleurde viltjes (lapjes op de 
grond waar iemand op kan staan en die mogelijk iets voorstellen). 
In bovenstaand voorbeeld hebben we 5 viltjes. Ik – wil – me – lekker 
– voelen. Hier staat de cliënt ‘in’ zijn eigen woorden en kan mij
eventueel vragen om te resoneren. Als we met een groep werken
kan de cliënt voor elk woord iemand vragen als resonant. Op die
manier krijgen de woorden een stem. Rationeel weet iedereen
natuurlijk wat de zin ‘ik wil me lekker voelen’ betekent. Maar door
elk woord apart ‘op te stellen’ komt er uit je onderbewustzijn naar
boven wat dat woord voor jou betekent of weergeeft. De persoon
die op het woord ‘staat’ gaat weergeven hoe hij of zij zich voelt. Dan
kán het zijn dat de cliënt iemand uit zijn omgeving of familie herkent,
maar dat hoeft niet zo te zijn.’

Hoe kan dit iets betekenen voor ouders die een kind verloren 
hebben?
‘Een kind verliezen is een extreem traumatische ervaring. En het is 
een gezond verlangen om daar mee om te kunnen gaan. Het trauma 
overkomt je, maar dat wil niet zeggen dat iedereen daar hetzelfde 
op reageert of mee omgaat. Het hangt onder andere af van wat je in 
het verleden hebt meegekregen aan bijvoorbeeld gezonde hechting. 
Het verlies van een kind is in mijn ogen altijd traumatisch, maar 
sommige mensen blijven hangen in een ‘slachtofferrol of -gedrag’ 

en anderen niet. Begrijp me goed, je bént slachtoffer als je een kind 
verliest, maar je hoeft niet voor altijd in dat ‘gevoel’ te blijven hangen 
en dit uit te dragen naar anderen. Door daar zelfs je identiteit van te 
maken. Overigens snap ik dat ook wel, het liefst wil je zó graag dat je 
kind er wel is, dat je kind terugkomt. Dat is het echte hartsverlangen, 
maar dat gaat niet. 

Ik heb met cliënten gewerkt die letterlijk hun verlangen inbrachten: 
‘ik wil mijn kind terug’ of ‘ik wil dat mijn kind leeft’. Zij konden zo in 
contact komen met hun onmacht, geen enkele controle hebben, 
mogelijke schuldgevoelens én de realiteit. 

Een cliënt die het eigen slachtoffergedrag zou willen onderzoeken 
zou als intentie kunnen hebben: ‘Ik wil uit mijn slachtoffergedrag’ 
of een ander verlangen: ‘ik verlies de relatie met anderen, dat wil ik 
niet.’ Eigenlijk verlies je jezelf als je zo vastzit in een verlieservaring 
en ben je innerlijk ‘te’ verbonden met het feit dat je kind er niet meer 
is.’ Het bepaalt alles. Bij het verlies van mijn kinderen ervaarde ik dat 
een stuk(je) in mij was doodgegaan. Bij de integratie ervaarde ik dat 
ik zelf dood wilde en dat ik in mijn doen en laten met deze gevoelens 
onbewust in contact stond. Ik heb toen de bewuste keuze gemaakt 
‘Ik wil leven’. Voor mij was dit heel fundamenteel en belangrijk om 
deze omslag te maken.’ 

Iedereen die een kind verliest wil het allerliefst dat het weer 
terugkomt. Maar wat maakt nou dat de één er meer moeite mee 
heeft om mee om te gaan dan de ander?
‘Dan is mijn ervaring dat dit te maken heeft met eerder opgedane 
trauma’s in je leven. Vaak een opeenstapeling van trauma’s en 
her-traumatisering. Overlevingsdelen hebben de functie om de 
negatieve gevoelens te blokkeren, te ontkennen, te vermijden, te 
controleren of te compenseren. Om deze functie te kunnen blijven 
uitoefenen zorgen deze delen dat je ge-her-traumatiseerd wordt, 
waardoor ze in stand kunnen blijven. Die keten doorbreken en te 
veranderen vraagt inzet, energie, geduld en doorzettingsvermogen 
van jezelf. Je eigen pijn volledig aangaan en doorvoelen is nogal wat. 
Je hele systeem is juist op ingericht om dit niet te hoeven voelen. 
Aan de andere kant van deze eindeloos lijkende donkere tunnel is 
het licht en de werkelijke liefde voor jezelf, zo heb ik persoonlijk 
ervaren. 

Het verdriet om het verlies van een kind is verdriet dat je niet in 
je eentje kunt oplossen en dragen. Het is veel te groot en te diep. 
Je kunt alleen met dit verdriet omgaan in de relatie met anderen, 
die openstaan voor jou, je verdriet willen aanhoren en alleen maar 
hoeven te luisteren. Dat je je verhaal eindeloos mag vertellen, want 
dat geeft verzachting en verzachting betekent dat je het kunt 
verweven in je eigen leven. Belangrijk is dat er ook zoiets bestaat 
als lotgenotencontact. Ouders van een overleden kind verstaan 
elkaar erg goed en dat is anders dan in het dagelijks leven waarin 
we ons nogal eens moeten inhouden. Zo ben ik sinds enige jaren 
als lotgenoot en vrijwilliger actief als contactouder voor ouders 
van een overleden kind, organiseer ik ouderweekenden en verzorg 
ik communicatietrainingen voor contactouders. Ik doe dit via de 
vereniging OOK. Zij geven ook ondersteuning aan bijvoorbeeld 
werkgevers, de politie, onderwijsinstellingen, om meer begrip te 
creëren. NEL en haar Facebookpagina, dat is ook zo’n uitstekend 
initiatief van lotgenotencontact waarmee ouders hun ervaringen en 
gevoelens kunnen delen, ook digitaal.’

Wat betekenen eerder opgelopen ‘trauma’s’ in jouw leven voor het 
omgaan met het verlies van een kind? 
‘Een trauma klinkt altijd heel heftig maar een trauma voor een 
vierjarig kind kan al zijn dat het van de trap valt, zich bezeert 
en daarna niet voldoende getroost en erkend wordt in zijn/haar 
gevoelens. Als er snel en met regelmaat gezegd wordt: ‘Stoppen met 
huilen, want nu moet het over zijn, kom op daar ben je al te groot 
voor.’ Dan leert een kind dat je niet kwetsbaar mag zijn, dat je niet 
je verdriet mag uiten anders wordt mama of papa boos en houden 
zij niet meer van mij. ‘Ik moet dus altijd groot en sterk zijn’. Zo’n 
traumatische imprint wordt opgeslagen in de hersencellen. Deze 
zitten niet alleen in ons brein, maar in ons hele lichaam, zoals bij het 
hart, in de darmen, in onze klieren. Dus de traumatische ervaringen 
worden opgeslagen op de manier hoe het voelde voor het kind 
van 4 jaar oud. Je moet het dan ook in dit perspectief zien en niet 
vanuit een volwassene. Kenmerk van trauma is dat het altijd op de 
leeftijd blijft waarop het trauma plaatsvond. Komen er in de loop 
van tijd nieuwe trauma’s bij of vind er her-traumatisering plaats, dan 
stapelen deze gevoelens zich op. Als het niet tussentijds opgelost 

wordt, dan blijft de kennis over het trauma aanwezig in het lichaam. 
Als daar niks mee gedaan wordt, blijft dat je hele leven aan ‘de deur 
kloppen’. Mijn cliënten zeggen wel eens ‘Ik voel mij regelmatig zo 
gestrest, maar ik weet niet waarvan of waarom. Alles is eigenlijk 
goed, maar ik kan er niet van genieten’. Eerst kun je nog weerstand 
bieden aan deze negatieve gevoelens en heb je er geen last van, 
wat overigens vreselijk veel energie kost, maar op den duur gaat 
het toch vat krijgen op je functioneren. De overlevingsdelen zijn dan 
niet meer helpend. Het trauma wil volledige erkenning voor wat er 
gebeurd is en wat je hebt ervaren. Het uitspreken van de waarheid 
voor jou en daarvan niets uitsluiten is dan helpend. Je neemt dan 
weer eigenaarschap over je eigen leven. 

Het mooie bij IoPT is dat, wanneer je tijdens een sessie bij de kern 
van deze traumatiserende ervaring aankomt, zoals in het voorbeeld 
van het vierjarig kind, dat de cliënt zijn afgesplitste gevoelens gaat 
toelaten. Als je dan vraagt wat er gebeurd is op het moment dat zo’n 
gevoel zo bovenkomt, dan is het vaak zo dat ze zich de gebeurtenis 
weer kunnen herinneren. Ojaaa, ik was dus van de trap gevallen en 
er was geen troost voor mij, als ik huilde moest ik me niet aanstellen. 
Ik had er wel nachtmerries van, maar daar werd om gelachen…’ Voor 
een kind van vier vreselijk, maar als dat niet op latere leeftijd door 
jezelf erkend wordt, dan blijft dat kindsdeel altijd in jou achter, een 
stukje kind van 4 jaar met die specifieke traumatische ervaring. En 
laat ik dan over mezelf spreken, op het moment dat ik mijn kinderen 
verloor, had ik inderdaad de overtuiging dat ik sterk moest zijn, 
want dat had ik van huis uit meegekregen. ‘Ik heb Rosemarie toch 
ook ‘overleefd’ dan moest ik de dood van Maarten ook aankunnen’, 
vertelde ik mezelf. Nou, forget it! Dat gaat dus niet, dat was veel te 
groot voor mij. Te zwaar, dat trok ik niet. Maar als je het stramien 
hebt aangeleerd van ‘ik moet me groot houden en ik moet alles 
alleen oplossen’…. Hulp vragen kwam niet eens in mij op, dan kom je 
in een heel lastig parket terecht.’ Dan is IoPT één van de manieren 
om hiermee aan de slag te gaan.’ 

Aart Harder
Ga voor meer informatie over de Praktijk van Aart naar 

www.harderenverder.nl 
info@harderenverder.nl


