
Over Liesbet 
 
Van jongs af aan wilde ik graag mensen helpen. Dat was één van mijn grootste 
motivaties om psychologie te studeren. Voor mijn stage en thesisonderzoek, over het 
zelfbeeld van straatkinderen, raakte ik in Peru verzeild. In 2007 verhuisde ik voor 
langere tijd naar Ayacucho, een stad in het Andesgebergte. Ik specialiseerde me in het 
werken met trauma en werkte er met straatkinderen en kinderen, jongeren en vrouwen 
die slachtoffer waren van geweld.  

In 2011 volgde ik mijn eerste yogales, want door de intense ervaringen in mijn werk in 
Peru had ik zelf nood aan mentale rust én was tegelijk op zoek naar een fysieke 
uitdaging. Dat vond ik in yoga. Al snel nam ik deel aan mijn eerste opleiding om zelf les 
te kunnen geven.  

Kort daarna verhuisde ik naar Lima, waar ik me nog meer onderdompelde in de wereld 
van yoga. Ook startte ik met heel intensieve trainingen. Ik voelde dat mijn lichaam fitter 
werd, maar ook mentaal begon ik me beter en sterker te voelen. Als psycholoog vond ik 
die impact van beweging op de psyche enorm intrigerend. Ik volgde een opleiding tot 
health coach om nog meer effecten van een gezonde levensstijl te ontdekken. Ik  werd 
er al snel door gefascineerd. Ondanks de theoretische kennis blijft het in de praktijk 
brengen ook voor mij een uitdaging. Ik blijf verder zoeken naar manieren waarop dit 
makkelijker kan.  
In 2016 verhuisde ik terug naar België. Ik was toen 6 maanden zwanger en werd mama 
van een superschattige, lieve dochter. Het was niet altijd makkelijk om een evenwicht 
te vinden tussen een gezinsleven, mijn professionele carrière, verbouwingen, een 
nieuwe zaak en mezelf, maar opnieuw was beweging de sleutel. 

Ik ondervond nog maar eens hoe beweging mijn wereld verandert. Naast het verbeteren 
van mijn gemoedstoestand, helpt het me om te werken als traumapsycholoog en de 
intense en traumatische verhalen die ik hoor een plek te geven. Daarom volgde ik in 
2020 de opleiding tot Personal Trainer. Ik wil graag anderen hetzelfde laten ervaren. Ik 
hoop de studio uit te bouwen tot de perfecte plek om dit te doen. 
 
Een greep uit de opleidingen die ik volgde: 
 
Psychologie: 

● 2019: Specialisatiecursus Geweldloos Verzet, Interactie-Academie, Antwerpen 
● 2019: Slapende honden wakker maken, Traumazorg 
● 2018: Behandeling van Burn-out door klinisch psychologen, Human Link, 

Antwerpen  
● 2015 – heden: Diverse opleidingen EMDR (Freek D’Hooghe, Lucy Artigas, Sandra 

Baita, Belen Roma…) 
● 2012: Maestria Terapia Familiar (1e Jaar), Lima, Peru 
● 2009-2010: Mastery In Global Mental Health, Harvard Program in Refugee 

Trauma 
● 2007: Oplossingsgerichte therapie, RINO, Amsterdam 
● 2006-2007: Verschillende cursussen bij de Interactie-Academie, Antwerpen 
● 2000-2006: KULeuven – Klinische psychologie 



 
 
Yoga: 

● 2019: Stoelyoga, Antwerpen 
● 2018: Traumasensitieve yoga, Amsterdam 
● 2018: Spinal Integration Intensive (Donna Farhi), Cambridge 
● 2017: Pre- and postnatal yoga (Katy Appleton), Londen 
● 2017: Teacher training ‘Yin Yoga’ (Percy Garcia), Lima, Peru 
● 2012: Teacher Training ‘Yoga tradicional’ (Percy Garcia), Lima, Peru 
● 2010: Teacher training ‘Power Yoga’ (Fred Bush), Lima, Peru  

 
Andere: 

● 2020: Personal trainer, Physical Coaching Academy, Antwerpen 
● 2019: Physical trainer, Physical Coaching Academy, Antwerpen 
● 2015: Vegan Sports Nutrition (Brendan Brasier), Matthew Kenney Cuisine 
● 2015: Vegan Culinary Nutrition, Matthew Kenney Cuisine  
● 2014: Health coach, Institute for Integrative Nutrition, VS 

 
 


