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Karen & Nick Woodall 
Het begrijpen van Ouderverstoting, hoe ga je er mee om  

en hoe herstel je ervan.  
Therapeutische Workshop voor Ouders en Grootouders.  

Gedurende 1 dag te Brussel 
 

24 februari 2019 
 

 
‘Werken met Karen en Nick is zo de moeite waard, hun ervaring is ongeëvenaard. ' 
Helena, mama van drie kinderen.  
 

Kost - €160 per persoon - 25 plaatsen 
Locatie- Centrum Brussel  (details worden nog meegedeeld) 

Tijdsduur - 10u tot 17u 

Inschrijven? Mail naar:   office@familyseparationclinic.co.uk 
 

Voor 10% korting gebruik code: FSCDeGV19.  
De factuur wordt per mail opgestuurd.  
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OVER DEZE WORKSHOP 

 
Als jij als ouder of grootouder in aanraking bent met Ouderverstoting dan is 
deze workshop voor jou. Je zal tijdens deze workshop de ouderverstoting in je 
kind op een diep niveau leren begrijpen en je zal leren hoe jij jouw kind kan 
helpen. Je zal er leren hoe te schrijven naar je kinderen om hen in staat te stellen 
in contact met jou te blijven in moeilijke tijden. De nadruk ligt op die dingen die 
je moet doen om effectieve verandering zo snel mogelijk te laten gebeuren. En 
hoe het rechtssysteem te gebruiken op een dusdanige manier die verandering te 
ondersteunen.  
 
Alle aspecten om te leren omgaan met je eigen case komen aan bod. Startende 
bij het begrijpen van ouderverstoting, er leren mee om te gaan en ervan te 
herstellen. Je zal ook leren hoe je kind te genezen van de ouderverstoting. 
 

Waarom een workshop volgen met Karen en Nick Woodall?  
Door de training te volgen met Karen en Nick zal je een unieke ervaring beleven 
in de wereld van ouderverstoting. Op basis van hun gezamenlijke expertise en 
bewezen ervaring in het herstellen van de band van Ouderverstotingskinderen 
met hun verstoten ouder stellen Karen en Nick je in staat om de realiteit van de 
problematiek diepgaand te begrijpen en de aangeboden oplossingen toe te 
passen. De training van Karen en Nick is met geen enkele andere training in 
deze arena te vergelijken.  
 
Karen en Nick Woodall zijn eveneens het brein en de co-oprichters van het 
EAPAP - European Association of Parental Alienation Practitioners. Op dit 
moment zijn ze de Internationale praktijk standaards in dit veld aan het 
uitschrijven.  
 

Waarom werkt ‘De Gouden Verbinding hier aan mee?  
Petra Van Den Hoeck is door Karen en Nick Woodall opgeleid als 
Ouderverstotingsdeskundige en gecertificeerd trainer. Petra is ook lid van het 
EAPAP. Zij zal aanwezig zijn om te faciliteren en Karen en Nick te 
ondersteunen.  
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