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 Zesdaagse Opleiding - CREF-Methode Behandelaar 

 
Met deze kennis en vaardigheid herstel je een beschadigd basisvertrouwen. 

 
Door het volgen van deze opleiding, krijg je meer specialistische kennis en vaardigheden over het 
herstellen van het basisvertrouwen dat beschadigd is geraakt door (prenatale - postnatale) 
hechtingsproblematiek, of enkel-/meervoudig trauma en meer. Tevens wordt er veel praktische 
aandacht besteed aan de uiteindelijke tegen-overdracht van de toekomstige CREF-Methode 
Behandelaar. De opleiding is praktijkgericht en er worden paarden gebruikt voor de interactie, de 
reprint en als spiegel tijdens de oefenmomenten. Wanneer je zelf geen gebruik maakt van paarden als 
hulpmiddel, leer je wel samen te werken met collega behandelaren die met paard werken. Op deze 
manier maak je kennis met de rol en de toegevoegde waarde van het paard, met name voor het 
oplossen van hechtingsproblematiek.  
 
Inhoudelijk 
Je leert de stof uit de tweedaagse cursus Hechting in de intake toe te passen d.m.v. psycho educatie 
en een geheel andere specialistische intake. Er volgen praktijklessen in  het toepassen van het CREF-
Model in jouw huidige werkzaamheden. Je leert met de CREF-Methode hechtingsproblematiek, ADHD 
en bepaalde vormen van autisme verhelpen, zonder medicatie. Je leert samen met een CREF-
Methode Behandelaar met paard, een Reprint in te zetten (laatste fase van het CREF-Methode 
protocol). Hier wordt het paard ingezet als dragende moeder. De CREF-Methode is toe te passen bij 
(jonge) kinderen, adolescenten en volwassenen cliënten.  
 
Resultaat 
Met het certificaat CREF-Methode Behandelaar beschik je over een behandeltechniek speciaal voor 
hechting(problematiek), Geen Bodem Syndroom en PTSS (Post Traumatisch Stress Syndroom). Ook 
kunnen er andere hulpvragen mee worden behandeld. De CREF-Methode is uitstekend toe te voegen 
aan jouw huidige expertise en interventies. 
 
Het certificaat CREF-Methode Behandelaar geeft aan dat men de volgende competenties bezit:  

• Herkennen van het Geen Bodem Syndroom (GBS) in je eigen praktijk. 

• Kunnen werken met het CREF-Model tijdens de intake. 

• Eerder kunnen signaleren waar het basisvertrouwen beschadigd is. 

• Eerder herkennen van hechtingproblematiek/PTSS bij jouw cliënt. 

• Een beschadigd basisvertrouwen kunnen herstellen. 

• De overlap tussen ADHD, Autisme en GBS herstellen d.m.v. de CREF-Methode. 

• Systeemwerk en psycho-educatie. 

• Actief een bijdrage kunnen leveren aan de innovatieve ontwikkeling op het gebied van 
hechting en trauma. 

• Actief kunnen samenwerken met andere specialisten. 
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Licentie overeenkomst 
Wanneer je interesse hebt, kun je na het volgen van deze opleiding, licentiehouder worden. Je 
ontvangt een deurschild met "CREF-Methode geregistreerd". Daarnaast word je opgenomen in ons 
bestand als CREF-Methode Behandelaar. Doordat je op onze website wordt vermeld,  word je zelf 
benaderd door particulieren, overheidsinstanties, (jeugd) zorginstanties, het bedrijfsleven etc. De 
kosten voor de licentie zijn € 100,- per jaar. Om de licentie overeenkomst te behouden, is het 
noodzakelijk dat er minstens één bijscholing wordt gevolgd (deze kan je tevens rekenen voor de 
punten van jouw beroepsvereniging). Ook ontvang je kortingen op onze activiteiten.   
 
Toetsing en certificering 
Voor deze opleidingen zal er een verplichte literatuurlijst worden aangeboden. De literatuurverslagen 
tellen mee voor het afsluitende examen. Dit geldt eveneens voor verslagen over de verplichte 
leertherapie- en oefensessies. Daarnaast wordt er een video-opdracht met reflectieverslag ingeleverd, 
welke beoordeeld zal worden door een externe examinator. Bij het behalen van deze onderdelen 
wordt er een certificaat afgegeven.  
 
Lesprogramma: 
Lesdag 1  CREF-Model, het protocol, de Reprint 
Lesdag 2  Intake volgens het CREF-Model, Systeemwerk  
Lesdag 3  Interventies in het CREF-Model (Prenataal en Postnataal) 
Lesdag 4  Interventies in het CREF-Model 
Lesdag 5  Reprint, samenwerking met paard 
Lesdag 6  Werken aan de CREF-Reprint 
 
Inschrijven:  
Heb je interesse in deze opleiding, dan kan je middels de website www.ikev.nl je inschrijven.  
 
 
Toelatingseisen  : Basiskennis Hechting en EMDR. 
Accreditatie   : SKB   
Aantal lesdagen : 6 daagse opleiding 
Kosten 2016  : € 2450,- excl. 21 % btw (evt. termijnen mogelijk) 
Aanvang  : 9:30 uur, start 10:00 tot 16:30 uur.  
Inbegrepen  : Syllabus, presentatiemateriaal, lunch, examen. 
 
 
   
 
 
  
 

 

    

mailto:info@ikev.nl

