
‘Als mensen zo gemakkelijk en 
automatisch (over-)geactiveerd raken 
door spanning en stress, moét er een 
net zo gemakkelijke en automatische 

mogelijkheid zijn om dat weer te 
ontladen...’ 

www.tre-nederland.nl

Tension & Trauma Releasing Exercise (TRE)

TRE SEMINAR  
8 maart 2018

Voor artsen en andere zorgprofessionals

David Berceli Ph.D. 

Berceli is internationale expert op 
het gebied van trauma interventie en 
conflict resolutie. Hij is de grondlegger 
van Tension & Trauma Releasing 
Exercises (TRE) en oprichter van TRE for 
all, Inc.. Naast zijn werk als hulpverlener 
is hij auteur en onderzoeker.

Door o.a. zijn ervaringen in 
hulpverlening in conflictgebieden in 
het Midden Oosten en Centraal Afrika 
en in hulpverlening aan Amerikaanse 
veteranen zag Berceli dat trauma 
en stress veelvuldig leiden tot 
chronische psychische en lichamelijke 
symptomen waarvan mensen vaak 
moeilijk herstellen. 

Hij keek daarbij naar wilde dieren. 
Hij ontdekte dat dieren, na een 
spannende gebeurtenis waarbij 
het autonome mechanisme voor 
vluchten, vechten of verstarren wordt 
ingeschakeld, het lichaam laten trillen 
om overtollige spanning kwijt te 
raken. 

Hij stelde een protocol samen van 
7 eenvoudige oefeningen (TRE) die 
via het autonome zenuwstelsel 
neurogene tremoren in het lichaam 
opwekken. Hij paste dit protocol 
wereldwijd veelvuldig toe en stelde 
het op basis van ervaringen verder 
scherp. 

Deze revolutionaire methode wordt 
inmiddels in meer dan 35 landen 
ingezet voor verbetering of volledig 
herstel van gezondheid en welzijn.

Tijdens de TRE seminars krijg je als deelnemer

›  Een nieuw gezichtspunt op stress en trauma
›  Meer kennis van neurologie, fysiologie en biologie van stress 

en trauma
›  Inzicht in de basics van the Poly Vagal Theory (Porges)(psz 

dorsaal en psz ventraal)
›  Inzicht in de relatie tussen het Poly Vagal principe en 

stressrespons
›  Inzicht in de werking van neurogene tremoren 
›  Kennis van het TRE protocol
›  Inzicht in de helende werking TRE in relatie tot klachten en 

symptomen veroorzaakt door stress en trauma
›  Én het zelf ervaren van neurogene tremoren door TRE



~ HET PROGRAMMA ~

DOELGROEP VOOR DIT SEMINAR
Iedereen kan naar dit seminar (inclusief workshop) komen.  En zeker een hele mooie gelegenheid voor  
iedereen die in zijn of haar vakgebied (in)direct te maken heeft met stress & trauma, zoals:

www.tre-nederland.nl

KOSTEN SEMINAR
› € 155 (ex btw)

David Berceli, grondlegger van Tension & Trauma Releasing Exercises (TRE) 
presenteert, éénmalig in Nederland, het volgende seminar

› 8 maart 2018, 12:00 - 17:00 uur
Presentatie & TRE workshop in Amsterdam

› Presentatie 
›  Wat is TRE
›  Neurologie, fysiologie en biologie van stress & trauma
›  Helende werking TRE in relatie tot stress en trauma
›  Wereldwijde aanpak van TRE in organisaties & hulpverlening
›  TRE en research
›  Praktijkvoorbeelden
›  Tijd voor vragen

PAUZE

› TRE workshop
› Uitleg TRE oefeningen
› Zelf de TRE methode ervaren
› Tijd voor reflectie & vragen
› Afronding

u Artsen
u Neurologen 
u Fysiotherapeuten
u Ergotherapeuten 
u Sociaalmedewerkers 
u GGZ medewerkers

u Psychiaters
u Psychologen 
u Psychotherapeuten
u HRM managers 
u Leerkrachten 
u Counsellors 

u Huisartsen 
u Politiepersoneel 
u Brandweerpersoneel
u Ziekenhuispersoneel
u Arbo-artsen
u Militairen

TRE IN VELE WERKVELDEN
TRE is ontwikkeld om diepe spanning die in het lichaam is ontstaan, na 
een traumatische ervaring of door chronische stress, te ontladen. Ieder 
mens kan TRE leren en gebruiken om daarmee zelf regie te hebben in 
een persoonlijk herstelproces van (jeugd-)trauma en voor een gezonde 
zelfregulatie. TRE wordt internationaal toegepast in vele werkvelden. 
Ontdek hoe TRE voor velen herstel en groei mogelijk maakt. 

ONDERZOEKEN ROND TRE 
Op internationaal niveau worden vele onderzoeken rond TRE 
gecoördineerd en verzameld. Een overzicht met downloads is 
beschikbaar op de website. 

MEER INFORMTIE EN CONTACT
De organisatie van dit seminar is in handen van TRE Nederland en 
wordt gecoördineerd door de Nederlandse certified TRE Trainers Daan 
Timmers en Marc Doomernik.

PE PUNTEN
Een bewijs van deelname is opvraagbaar.

Voor meer informatie over TRE, TRE Nederland en alle details van de 
seminars én voor inschrijving:  

ga naar             www.tre-nederland.nl

Het seminar is Engels gesproken. Er zijn Nederlandstalige assistenten aanwezig.


