
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supervisoren 

Systeemtherapie 

22 mei 2023 

 

 
Onderstaande NVRG-leden hebben zich bereid verklaard supervisie te geven 

over systeemtherapie en zijn door de NVRG erkend als supervisor. De NVRG 

erkent daarnaast alle BVRGS-erkende supervisoren. Hier vind je de BVRGS-

erkende supervisoren. 

 

Voor iedere supervisor geldt een aantal karakteristieken: 

1. ervaring in bepaalde stroming 

2. ervaring in bepaalde problematiek of klachtgebieden 

3. ervaring in welke therapiesetting 

4. ervaring in welke werksetting 

5. voorkeur voor vorm van supervisie 

6. extra informatie 

7. geregistreerd supervisor bij andere beroepsverenigingen  

 

Nadere gegevens, zoals vereiste opleiding van de supervisant en literatuur 

worden met de supervisor persoonlijk besproken. 

 
  

https://bvrgs.be/supervisoren


  

 

Drenthe 
 

mevrouw M.J. (Mieke) Boon 

Hertenlaan 49, 9408 CT, Assen Tel: 06-27233565 (privé), 06-27178109  

E-mail: mjboon1081@gmail.com (privé), m.boon@tijdvoordynamiek.nl  

Erkenning: september 2021 

1. Strategisch, structureel en contextueel 

2. relatietherapie, kinder- en jeugdpsychiatrie, volwassen psychiatrie  

3. individueel, gezin, echtpaar 

4. zelfstandig gevestigd, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek 

5. individueel, groep, live, mondelinge/schriftelijke inbreng 

 

mevrouw A. (Anke) Rooijakkers 

Vestesingel 30, Assen Tel: 06-4013562  

E-mail: anrooi70@gmail.com, Erkenning: Augustus 2021 
1. Ik probeer vanuit verschillende stromingen te kijken, te denken, en in gesprek te gaan, 

waarbij de structurelen, strategen en narratieven mijn bijzondere belangstelling 

hebben. 

2. KJP met ervaring in de gedwongen jeugdhulpverlening  

3. individueel, ouderpaar, gezin, netwerk 

4. ambulant, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek 

5. individueel, groep, dvd/video, mondelinge/schriftelijke inbreng 

 

Mevrouw B.M. (Bea) Bolt 

Dorpsstraat 15 7863 PA Gees, Tel: 06-44856430 

E-mail: beabolt61@gmail.com, Erkenning: januari 2020 

1. werken vanuit de oplossingsgerichte methodiek, werken vanuit 

samenwerkingsmodellen 

2. werken met multi probleem gezinnen en hun netwerk, werken met 

persoonlijkheidsproblematiek, werken met meer mensen in de kamer 

3. gezin, echtpaar, netwerk, ouderpaar 

4. ambulant, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek, zelfstandig gevestigd, deeltijd, 

klinisch 

5. geen voorkeur 

 

Mevrouw K. van Dijk (Karin) 

Molenkamp 1, 9415 PV Hijken, Tel:06-51158652 

E-mail: karin-vandijk@ziggo.nl, Erkenning: januari 2016 

1. ervaringsgericht, narratief, oplossingsgericht 

2. kind en jeugd, forensische jeugd, stagnerende schoolgang 

3. individueel, gezin, echtpaar, netwerk, ouderpaar 

4. ambulant, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek, zelfstandig gevestigd, deeltijd 

5. geen voorkeur, mondelinge/schriftelijke inbreng 

6. Indien relevant en in overleg ben ik er voorstander van om ervaringsgericht non verbale 

middelen in te zetten in het leerproces van de supervisant. Mijn expertise is inzet van 

mailto:mjboon1081@gmail.com
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paarden in sessies. 

 

Mevrouw A. Schrieken (Annelies) 

Slingenberg 26, Meppel, Tel:06-10943742 

E-mail: a.schrieken@gmail.com, Erkenning: september 2015 

1. differentiëren, seksualiteit 

2. relatieproblematiek bij twijfels over al dan niet scheiden en derden in de relatie en 

kinder- en jeugdproblematiek 

3. individueel, gezin, echtpaar, netwerk, ouderpaar, profitsector richting teamtraining 

4. ambulant, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek, klinisch, zelfstandig gevestigd 

5. geen voorkeur 

 

De heer R.W.H Thomson 

Hooiweg 98, 9765 EJ Paterswolde, Tel: 06-10517669 

E-mail: robthomson@xs4all.nl. Erkenning: augustus 2008 

1. structureel, sociaal constructionistisch, oplossingsgericht, EFT/EFFT/ABFT/DDP 

2. partnerrelatietherapie, gezinstherapie, geweld in families, levensfase problemen, 

familie bedrijven 

3. individueel, gezin, echtpaar, netwerk, ouderpaar 

4. ambulant, polikliniek, deeltijd, , acute opname (open en gesloten). Volwassenen 

psychiatrie. Kinder en jeugd psychiatrie  

5. geen voorkeur 

6. leren is doorgaan 

 

 

Flevoland 
 

 

-- 

 

Friesland 
 

Mevrouw M. (Manon) Smeijer-Bijleveld 

Hoofdvaartsweg 92, 9406 XC Assen; tel.: 06-40712292  

E-mail: manon.smeijer@ziggo.nl. Erkenning: 1 november 2018 

1. nee, ik omarm de integratieve benadering binnen de supervisie 

2. jeugdzorg, pleegzorg, partnerrelatieproblematiek, complexe echtscheiding 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk 

4. ambulant, zelfstandig gevestigd, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek, klinisch 

5. geen voorkeur 

6. voor een persoonlijke aanvulling op bovenstaande, zie de website van mijn praktijk: 

mailto:robthomson@xs4all.nl
mailto:manon.smeijer@ziggo.nl


  

 

www.noarderlicht.nl 

 

De heer A.R. van Dijk 

Stokdijk 8, 8425 SN Langedijke, Tel.: 0516-520215 

E-mail: renevandijk@freeler.nl. Erkenning: oktober 2011 

1. nee 

2. kinder- en jeugdpsychiatrie 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk 

4. verbonden aan RIAGG of polikliniek, deeltijd 

5. geen voorkeur 

 

De heer J.J.M. (Jeroen) Stek 

Bollemansteeg 64, 8911 DW Leeuwarden, Tel: 058-2137665 of 06-25366642 

Email: j.stek@maarsinghenvansteijn.nl. Erkenning: november 2016 

1. nee 

2. nee 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk 

4. zelfstandig gevestigd en verbonden aan ggz-centrum-achtige organisatie 

5. geen voorkeur 

 

Mevrouw R. (Reinette) Montsma 

De Rijd 59, 8939 AG Leeuwarden, Tel: 06-23701891 

Erkenning: Januari 2023 

1. Narratief, hechtingsgericht, transcultureel 

2. Forensisch, kind- en jeugd, echtparen, psychiatrie, huiselijk geweld, zeden, mda ++ 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk  

4. ambulant, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek, deeltijd, klinisch, werkgroepen, 

commissies, projectleider, mda ++ 

5. Individueel, groep, live, dvd, audio, mondelinge/schriftelijke inbreng 
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Mevrouw M. (Marianne) Dubbelman 

Wynzerdyk 31, 9062 GP Oentsjerk, Tel: 06-47448590 

Email: dubbelmanmarianne@gmail.com Erkenning: april 2022 

1. Contextuele therapie, EFT, nieuwe autoriteit, structureel-strategisch, narratief en 

hechting georiënteerd. 

2. trauma, psychiatrische problematiek, samengestelde gezinnen, huiselijk geweld, 

seksueel misbruik, kinder- en jeugdpsychiatrie 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk, larger systems 

4. ambulant, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek, deeltijd, klinisch 

5. geen voorkeur 

 

De heer P.T.A. Dorenbosch  

Geysterseweg 25, 5807 AT Oostrum, Tel: 0478-585377 

Erkenning: juli 1989 

1. structureel/strategisch, gedragstherapeutisch 

2. psychiatrische problematiek, persoonlijkheidsstoornissen, seksuele problematiek 

3. individueel, echtpaar, gezin, (echtpaar) groep 

4. ambulant, verbonden aan Riagg of polikliniek 

- klinisch 

- gespecialiseerde kliniek voor gedragstherapie 

5. individueel en groep; live 

 Als hoofd van een grote polikliniek, ervaring met systeemdenken en management 

 

De heer D.A.H. (Dick) Bos  

Oude Bildtdijk 626,  9079 MX Sint Jacobiparochie, Tel: 06-465 04 195 

Erkenning: oktober 2017 

1. structurerend, (dialectische) gedragstherapie, narratief  

2. adolescenten (ggz); verslaving (jeugd- en volwassenen ggz) 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk 

4. ambulant, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek, klinisch 

5. geen voorkeur 

 

Mevrouw G. (Greet) Antuma 

Boskrāne 16, 9269 LB Veenwouden Tel: 06-23484642 

E-mail: info@praktijk-antuma.nl, Erkenning: oktober 2021 

1. structureel, narratief, EFT, schematherapie, seksuologie  

2. relatietherapie, gezinstherapie, trauma, seksuologie 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin 

4. zelfstandig gevestigd, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek 

5. individueel, live, audio, mondelinge/schriftelijke inbreng 

6. als supervisor geregistreerd bij Nederlandse Vereniging voor Seksuologie 

 

Gelderland 
 

Mevrouw K.M. van den Berg  

Amsterdamseweg 102, 6814 GH Arnhem, Tel: 026-4465812 

Website: https://www.qp3.nl/wie-wij-zijn/k-m-kitty-van-den-berg 

mailto:dubbelmanmarianne@gmail.com
mailto:info@praktijk-antuma.nl
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Erkenning: november 2012 

1. hechtingsgeoriënteerd, structureel-strategisch, intergenerationeel en narratief 

2. kinder- en jeugdpsychiatrie, psychotrauma, angst- en stemming, 

kindermishandeling/huiselijk geweld, echtscheidingsproblemen, adolescenten, jong-

volwassenen 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk, organisaties 

4. zelfstandig gevestigd en verbonden aan polikliniek en deeltijd 

5. mondelinge en schriftelijke inbreng met beeldmateriaal 

6. EFT (gevorderd). Supervisie ook voor klinisch psychologen en psychotherapeuten i.o. 

Mevrouw T.R.J.M. (Resie) Bessems 

Onder de Linden 97A, 6822 KK Arnhem, Tel: 06-10488833 

E-mail: resiebessems@gmail.com Erkenning: oktober 2017 

1. nee 

2. Complexe echtscheidingen, nieuw samengestelde gezinnen, (nieuw samengestelde) 

gezinnen met jonge kinderen, pleegzorg 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk 

4. zelfstandig gevestigd, ambulant, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek, deeltijd, 

klilnisch 

5. geen voorkeur 

6. Naast supervisie binnen de opleiding tot erkend systeemtherapeut en erkend 

systeemtherapeutisch werker ben ik ook supervisor binnen de opleiding tot gz-

psycholoog en klinisch psycholoog, de opleiding tot orthopedagoog generalist en de 

opleiding tot OKI-B behandelaar. 

 

Mevrouw M.E. (Martina) Braune 

Palestrinastraat 9, 6815 DA Arnhem, Tel: 06-21291280 

E-mail: m.braune@live.nl Erkenning: januari 2014 

1. structureel-strategisch, intergenerationeel, hechting georiënteerd, EFT, 

oplossingsgericht, narratief, mindfulness  

2. kinder-jeugdpsychiatrie, ontwikkelingsstoornissen, echtscheidingsproblematiek, 

samengestelde gezinnen, angst 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk 

4. ambulant, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek, deeltijd 

5. geen voorkeur, dvd, audio, mondeling/schriftelijke inbreng 

6. erkend supervisor bij SKJ 

7. opleiding/ervaring met Mindful Parenting in groepen 

 

De heer W.F. (Wisse) Tanis 

Janspoort 1-4, 6811 GE Arnhem. Tel: 06-11030722 

E-mail: wissetanis@gmail.com, Erkenning: oktober 2021 

1. Hechting georiënteerde systeemtherapie, PACT 

2. LVB, Pleeggezinnen, adoptie, trauma  

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk 

4. verbonden aan ggz-centrum of polikliniek , zelfstandig gevestigd, 

mailto:resiebessems@gmail.com
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gezinshuizen/pleegzorg 

5. geen voorkeur 

 

 

De heer J.A.M. Verschuur 

Zutphen-Emmerikseweg 64A, Baak. Tel: 06-33700890  

E-mail: j.verschuur@planet.nl, j.verschuur@transfore.nl, Erkenning: maart 2012 

1. Emotionally Focused Couple Therapy; accenten van schematherapie 

2. Relationeel geweld; hechtingsproblematiek 

3. individueel, echtpaar, netwerk 

4. ambulant, verbonden aan Riagg of polikliniek, deeltijd 

5. individueel, groep, dvd 

6. in het bijzonder: forensische setting 

7. In beginsel op maandagen of vrijdagen. Locatie: rond Zutphen; andere locaties zijn 

bespreekbaar. 

 

Mevrouw M. (Marieke) van Vliet 

Zassenkamp 9, Bennekom, Tel: 06-42642744 

E-mail: info@vanvlietpsychotherapie.nl, Erkenning: maart 2023 

1. ik werk integratief met accent op hechtingsgeoriënteerde stromingen en narratief. Ik 

ben gevorderd EFT-therapeut. 

2. persoonlijkheidsproblematiek, hechtingsproblematiek en relatieproblematiek. Ik heb 

voornamelijk gewerkt bij volwassenen maar ik heb ook gewerkt bij jeugd. 

3. Individueel, paren, ouderpaar, gezinnen en netwerk. 

4. Ik werk nu bij een grotere GGZ-instelling op een polikliniek en heb een vrijgevestigde 

psychotherapiepraktijk. Ik heb eerder gewerkt bij verschillende grotere en kleinere 

GGZ-instellingen (zowel ambulant als bij een deeltijd) en bij een ziekenhuis.   

5. Supervisie kan individueel, in een duo of in een groep. Online supervisie is ook 

mogelijk. 

6. Supervisor voor de schematherapievereniging 

 

Mevrouw I.P. Bimmel 

Kastanjelaan 15, 6517 CE Berg en Dal, Tel: 06-48695449 

E-mail: indra@indrasysteemtherapie.nl, Erkenning: 26 september 2016 

1. narratief, dialogisch, collaboratief, multi-generationeel, oplossingsgericht, 

gezinsontwikkelingsperspectief 

2. multiproblemgezinnen, LVB/zwakbegaafdheid in systemen, psychiatrische 

problematiek (multicomplex), sport 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk, sport 

4. ambulant, deeltijd, klinisch, zelfstandig gevestigd, sport, verbonden aan 

specialistische ggz-centrum of polikliniek 

5. geen voorkeur 
 

De heer F.W. (Fred) van Henten 

Slijpkruikweg 22, 6712 DK, Ede, Tel: 06-12832392 

E-mail: fredvanhenten@live.nl Erkenning: november 2013 

1. narratieve psychotherapie, contextuele therapie, oplossingsgerichte systeemtherapie, 

communicatie en structurele stroming  

2. kinder- en jeugdpsychiatrie (2e en 3e lijns), KOPP problematiek,           

partnerrelatieproblematiek. LVB problematiek en multiproblem gezinnen 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk 

mailto:indra@indrasysteemtherapie.nl
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4. ambulant, deeltijd, klinisch, zelfstandig gevestigd, verbonden aan specialistische ggz-

centrum of polikliniek 

5. individueel, , groep, live, dvd, mondelinge/schriftelijke inbreng 

 

Mevrouw J.C. de la Fosse 

Amsterdamseweg 50, 6712 GJ Ede 

www.delafossepsychotherapie.nl Erkenning: januari 2013 

1. hechtingsgeoriënteerd (Emotionally Focused Therapy, gecertificeerde EFT-

registertherapeut), Gottman-methode 

2. stemmingsstoornissen, traumata, persoonlijkheidsproblematiek, seksuele problematiek. 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk 

4. ambulant verbonden aan polikliniek, zelfstandig gevestigd 

5. Individueel, groep, audio-/video-opnames, mondelinge/schriftelijke inbreng  

6. Ik ben werkzaam als systeemtherapeut, klinisch psycholoog/psychotherapeut en 

seksuoloog. 

7. Tevens supervisor voor de Vereniging Interpersoonlijke Psychotherapie Nederland (IPT 

Nederland) en de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP). 

 

Mevrouw M.W.J. (Rianne) Laros 

Singel 28 Odijk of Eikenlaan 13-18, Ede. Tel: 06-11461174 
info@binnenveldggz.nl. Erkenning: mei 2020 

1. integratief ( met accent op structureel-strategische, contextuele, narratieve en 

hechtings georiënteerde stromingen) 

2. trauma en hechting, persoonlijkheidsproblematiek, faseovergangen, 

adolescentenproblematiek en werkproblemen in teams 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk 

4. ambulant verbonden aan ggz-centrum of polikliniek, zelfstandig gevestigd, deeltijd, 

klinisch 

5. Individueel, groep, dvd, audio, mondelinge/schriftelijke inbreng  

6. Tevens supervisor voor de NVO (t.b.v. orthopedagoog generalist). 

 

Mevrouw W.M.J. Kockmann 

Markeweg 3B, 7213 GA Gorssel, Tel: 0622808380 

Erkenning: mei 2013 

1. structurele en strategische stroming 

2. persoonlijkheidsstoornissen met specifiek borderlinepersoonlijkheidsstoornissen, 

adolescenten, psychiatrische problematiek bij volwassenen, 

partnerrelatieproblematiek, eetstoornissen, kinderbescherming, forensische 

problematiek 

3. individueel, echtpaar, gezin, netwerk 

4. ambulant, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek 

5. geen voorkeur 

 

Mevrouw E.M. (Evelien) Janson Supervisor in opleiding 

Hemeltje 20, 6562 EC Groesbeek,  Tel: 06-11917845 

E-mail: evelienjanson@hotmail.com  

Erkenning: SUPERVISOR IN OPLEIDING (Leersupervisor mw. M.J.H. (Marianne) Stoverink).  

1. EFT/EFFT 

2. Eetstoornissen, verslaving, persoonlijkheidsproblematiek 

http://www.delafossepsychotherapie.nl/
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3. individueel, echtpaar, gezin, ouderpaar, netwerk 

4. ambulant, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek, deeltijd 

5. individueel, groep, live 

6. Door mijn PMT-achtergrond is het mogelijk om ervaringsgerichte supervisie vormen te 

gebruiken.  

 

 

Mevrouw E.J.M. (Elly) de Boer 

De Bempte 38, 7141 LN Groenlo, Tel: 06-40070400 

E-mail: info@praktijkdeboer.nl Erkenning: april 2020 

1. hechtingsperspectief, gevorderd EFT therapeut en hechtingsgericht gezinstherapeut. 

narratieve perspectief, structureel strategisch perspectief, intergenerationeel. 

2. partnerrelatieproblematiek, psychiatrische problematiek bij volwassenen en kinderen, 

gezinsproblematiek, trauma-gerelateerde problematiek binnen systemen 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk 

4. ambulant, zelfstandig gevestigd, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek, klinisch 

5. individueel, groep, live, video, audio, mondelinge/schriftelijke inbreng 

6. erkend supervisor NVPA 

 

Mevrouw A. Breurkens 

Sonnevancklaan 11, 3847 LW Harderwijk, Tel: 0341-434466/06-53804405 

E-mail: annettebreurkens@gmail.com, Erkenning: september 2008 

1. contextueel, narratief, psychodynamische kleuring (Schnarch), EFT 

2. ingesleten patronen bij moeilijke paren, patronen van praten, vrijen, omgaan met 

elkaar 

3. individueel, echtpaar 

4. ambulant, zelfstandig gevestigd, verbonden aan RIAGG of polikliniek, deeltijd 

5. live, audio, mondelinge/schriftelijke inbreng 

6. ik houd van een nieuwsgierige, levendige instelling en moed om nieuwe stappen te 

durven zetten. 

 

Mevrouw C.M. (Carin) Gutjens 

Wippert 10, 7216 PN Kring van Dorth, Tel: 06-13050717 

E-mail: livtherapie@live.nl, Erkenning: april 2020 

1. Ik ben vooral vanuit de narratieve en het hechtingsgerichte (gevorderd EFT 

therapeut) opgeleid. Maar natuurlijk zijn het structureel, strategisch, alsmede de 

contextuele en het cybernetische perspectief mij niet vreemd. Ik ben een eclectische 

werker waardoor de hulpvraag en de problematiek van de cliënt, en zijn systeem, 

leidend zijn voor mijn wijze van werken alsmede ook voor mijn hulpaanbod. 

Interveniërende vragen/ opdrachten/ zienswijzen vanuit de verschillende 

perspectieven zullen ttv de supervisie voorbij komen.   

2. Ik heb veel werkervaring:  

• met kinderen en jongeren die een lichtverstandelijke beperking (LVB) hebben, 

gecombineerd met psychiatrische problematiek 

• binnen de kinder- en Jeugdpsychiatrie,  

• volwassenpsychiatrie,  

• (v)echtscheidingsproblematiek,  

• hechtingsproblematiek, 

• trauma 

3. Individueel, gezin, echtpaar, netwerk, ouderpaar, werken met teams en het geven 

van trainingen Systeemgericht Werken 



  

 

4. Ambulant, zelfstandig gevestigd, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek, deeltijd, 

klinisch, consultatieve vragen vanuit teams 

5. Geen voorkeur 

 

Mevrouw C.A.C.M. Rood 

Korte Voren 9, 7241 HR Lochem, Tel: 0573-252830, 06-12308457 

E-mail: inekerood1@gmail.com, Erkenning: juli 2000 

1. structureel-strategisch, cybernetisch, narratief 

2. kinder- en jeugd, ouders, echtparen, psychiatrie 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk, veranderingen in teams,  

individuele coaching 

4. ambulant, klinisch, zelfstandig en in setting werkzaam 

5. individueel, groep, live, dvd 

 

Mevrouw M.J.H. (Marianne) Stoverink 

Eikendreef 62, 6581 PG Malden, Tel: 024-3585438 

E-mail: stoverink@kabelfoon.net, Erkenning: november 2008 

1. Ik ben multi-methodisch opgeleid waarbij vraag/problematiek van individu/systeem 

leidend is voor het aanbod. Werkwijze en methodiek worden aangepast aan 

individu/systeem. Het is van belang dat een systeemtherapeut mogelijkheden 

ontwikkelt om daarin keuzes te kunnen maken. Voor de supervisie geldt hetzelfde: het 

oefenen in en nadenken over wat nodig is, welke methodiek passend is en wat 

haalbaar is Vervolgens dit alles af te stemmen met cliëntsysteem passend binnen de 

context van werksetting en mogelijkheden. Supervisie is ondersteunend en 

stimulerend en helpt je om  "hoger" te durven springen .  Door de jaren heen ben ik 

opgeleid in verschillenden stromingen/methodieken. Meest recent ben ik opgeleid als 

EFT therapeut. 

2. Werkervaring binnen de GGZ: Jeugd, Volwassenzorg, FACT, Forensisch, 

Verslavingszorg, zowel residentieel, ambulant als klinisch. Tevens werkzaam in eigen 

praktijk en in een EFT Centrum. 

3. echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk 

4. ambulant, zelfstandig gevestigd, klinisch, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek 

5. individueel, groep, dvd, mondelinge/schriftelijke inbreng 

 

De heer F.P. Asmus 

Nijmegen, Tel: 06-27342142  
E-mail: fp.asmus@gmail.com, Erkenning: oktober 2012 

1. Multigenerationeel/experiëntieel (M. Andolfi) 

2. Psychiatrische problematiek zowel bij kinderen als volwassenen. Complexe gezins-

systeemproblematiek.  

3. Echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk  

4. Ambulant; verbonden aan ggz-centrum of polikliniek, deeltijd en wijkteams  

5. Groep; live en/of indirect 

 

mailto:stoverink@kabelfoon.net


 

 

De heer J.A.J. (Jeroen) Bakker  

Straalmanstraat 24, 6521 JM Nijmegen, Tel: 024-3503060 

E-mail: jaj.bakker@planet.nl  Erkenning: januari 2019 

1. EFT, EFFT 

2. - 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk 

4. ambulant, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek, deeltijd, zelfstandig gevestigd 

5. geen voorkeur 

 

 

Mevrouw M.G. Elfring 

Ubbergseweg 38, 6522 KJ Nijmegen, Tel: 024-3236702  

E-mail: mary.elfring@gmail.com, Erkenning: april 2002  

1. EFT en EFFT en MBT-F 

2. hechtingsproblematiek 

3. individueel, PRT 

4. ambulant, klinisch, deeltijd 

5. videomateriaal, individueel 

 

De heer M.F.C. van Geffen  

Vermeerstraat 30, 6521 LX Nijmegen, Tel: 024-3227661 

E-mail: geffennoorden@fo.nl, Erkenning: september 2001 

1. Structureel- strategisch, oplossingsgericht, EFT, positieve psychologie. 

2. Kinder-en jeugd-GGZ, partnerrelatie- en ouderschapsproblematiek, eenouder- en 

nieuw samengestelde gezinnen,  gezinnen waar sprake is van angst en stemming, 

lichamelijke klachten zonder somatische oorzaak, trauma, eetstoornis, ADHD en ASS. 

3. Individueel, ouderpaar, (echt-)paar, gezin, netwerk. 

4. Ambulant, voorheen verbonden aan GGZ-instelling, zelfstandig gevestigd. 

5. Individueel en groep, dvd  en/of schriftelijke inbreng mb.v. systemische  

casusbeschrijving met supervisievraag.  

6. Klinisch psycholoog, behalve supervisor ook leersupervisor bij de NVRG.  

Gespecialiseerd in systeemaanpak bij schoolangst (ook wel schoolweigering 

genoemd).         

 

Mevrouw J.P. (Jacomijn) Jacobs. 

Guido Gezellestraat 25 , 6531 CT Nijmegen, Tel: 06-31784717 

E-mail: info@jacobs-gezinstherapie.nl 

1. Hechtings-narratief-structurele en gezinsontwikkelingsperspectief 

2. Emotieregulatieproblemen, persoonlijkheidsproblematiek en trauma: emotionaly 

focused therapie ( EFT) hechtingsgerichte gezinstherapie, emdr, en dialectische 

gedragstherapie ( DGT) 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerktrainingen, groepsgericht werken bij 

gezinnen met kinderen, adolescenten 

4. zelfstandig gevestigd, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek, klinisch 

5. geen voorkeur 

 

Mevrouw M.M. (Marije) Hesselink 

Museum Kamstraat 9 6522 GA Nijmegen, Tel: 06-15411543 

E-mail: mhesselinksupervisor@gmail.com. Erkenning: juli 2021  

1. narratief, ervaringsgericht, EFT en contextueel 

2. complexe scheidingen, partner relatietherapie, gezinstherapie, 

mailto:jaj.bakker@planet.nl
mailto:info@jacobs-gezinstherapie.nl


  

 

verslavingsproblematiek en forensische problematiek 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk 

4. ambulant, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek 

5. geen voorkeur, regelmatige inbreng beeld- en/of audiomateriaal 

6. als supervisor geregistreerd bij SKJ 

 

Mevrouw J.P. (Jacomijn) Jacobs 

Guido Gezellestraat 25, 6531 CT Nijmegen, Tel: 06-31784717  

E-mail: jacobs.j@fo.nl, www.jacobs-gezinstherapie.nl. Erkenning: januari 2015  

1. EFT  

2. persoonlijkheidsproblematiek, partnerrelatieproblematiek, adolescenten 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, groepsgericht werken met echtparen 

4. ambulant, zelfstandig gevestigd, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek 

5. geen voorkeur 

6. supervisie is overdag of in de avonduren mogelijk 

 

De heer R.B.M. (Rob) van Marwijk 

St. Annastraat 180, 6525 GW Nijmegen, Tel: 06-14454420  

E-mail: robvanmarwijk@degezinspraktijk.nl. Erkenning: februari 2015  

1. Oplossingsgerichte benadering 

2. Kinder- en Jeugd GGZ 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk 

4. ambulant, zelfstandig gevestigd, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek, klinisch.  

5. Geen voorkeur 

6. Momenteel alleen zelfstandig werkzaam in eigen praktijk www.degezinspraktijk.nl  

 

Mevrouw J.J.M.C. (Marie-Jeanne) Schier 

Moses en Aaronlaan 17, 6564 BG, Heilig Landstichting Tel: 06-14575749 

E-mail: Mjeanne.schier@gmail.com, Erkenning: januari 2014 

1. structureel-strategisch, communicatie, (gezins)ontwikkelingsgericht en 

tweesporenmodel van Truyens en Boeckhorst 

2. Algemene Kinder en Jeugdpsychiatrie, Volwassenpsychiatrie, specialisme: eetstoornissen 

3. individueel, gezin, ouderpaar, echtpaar, gezinsgroep, oudergroep 

4. ambulant, klinisch, deeltijd, verbonden aan GGZ 

5. individueel en groep 

 

De heer M.T.A.M. (Marcel) Simons 

Vossenlaan 15,  6531 SB, Nijmegen, Tel: 06-23861812 

E-mail: marcelsimons@hotmail.com, Erkenning: november 2016 

1. Ik werk integratief, mijn roots liggen in de narratieve stroming met rode draad het 

levensverhaal in elke levensfase. Zingeving binnen de transgenerationele en cultureel 

maatschappelijke context is essentieel. De therapeutische relatie is als de tango, een 

dans waarin een ontmoeting plaatsvindt en waarin vanuit een dialogisch en 

collaboratief perspectief wordt gewerkt. Ik heb aanvullende opleiding gevolgd in EFT, 

DDP(EFFT), EMDR. Ben bekend met de NET.  

2. multiprobleemgezinnen in psychiatrie en LVB in KJP en jeugdzorg, cluster 2 en 3 zorg 

en onderwijs. 

3. individueel, gezin, ouderpaar, echtpaar, netwerk 

4. ambulant, zelfstandig gevestigd, verbonden aan GGZ-centrum of polikliniek, deeltijd, 

klinisch, ambulante gezinsbehandeling (IPG), Fact (18+) vooral binnen de LVB maar 

mailto:jacobs.j@fo.nl
http://www.jacobs-gezinstherapie.nl/
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ook normaal begaafde populatie, kinderen en volwassenen  

5. geen voorkeur, live is mogelijk, video, soms audio, mondelinge/schriftelijke inbreng 

 

Mevrouw A.W.T.M. (Annelies) Vissers 

Via Psychologenpraktijk Derksen & Klein Herenbrink, Nijmegen, Tel: 024-3094590 

E-mail: administratie@derksenkleinherenbrink.nl  Erkenning: januari 2022  

1. Verslavingszorg, forensische psychiatrie en SGGZ 

2. Angstenstemming, trauma, verslaving en persoonlijkheidsproblematiek 

3. individueel, echtpaar, gezin, netwerk 

4. ambulant, zelfstandig gevestigd, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek, deeltijd, 

klinisch  

5. Geen voorkeur 

6. Als supervisor geregistreerd bij NVP 

 

 

Mevrouw J.H. (Jolanda) Degen 

Dreijenseweg 6, 6861 WK Oosterbeek Tel: 06-15854969. E-mail: degenjolanda@gmail.com 
 Erkenning: januari 2018 

1. Hechting (AFFT, EFT en Theraplay) structurele-strategisch, en narratieve stromingen 

2. kinder-en jeugdpsychiatrie, trauma en hechting, ouderschaps-en partner-

problematiek, psychomotore systeemtherapie, ouderenpsychiatrie, 

levensfaseproblematiek 

3. echtpaar, gezin, netwerk, ouderpaar, organisatie 

4. ambulant, verbonden aan ggz-centrum of poli-kliniek, klinisch, intensieve ambulante 

gezinsbehandeling 

5. geen voorkeur 

 

Mevrouw A.M. (Anna) van der Meer 

Steijnweg 24, 6861 DH Oosterbeek Tel: 06-19640804 

E-mail: anna@ispenmeer.nl Erkenning: september 2017 

1. systeemtherapie: breed, vanuit Tweesporenmodel ISP van Truyens en Boeckhorst 

(systemische psychotherapie). Daarnaast oplossingsgericht kader, en CGT. 

2. opvoedproblematiek, faseproblematiek, echtscheiding, samengestelde gezinnen, 

psychiatrische problematiek bij gezinslid/leden, rouwverwerking, en werken met 

gezinnen binnen gedwongen kader 

3. individueel, gezin, netwerk, ouderpaar 

4. ambulant, zelfstandig gevestigd, klinisch, deeltijd, verbonden aan ggz-centrum. Op 

dit moment ambulant en zelfstandig gevestigd, voorheen verbonden aan ggz 

centrum, poli, db en klinisch. 

5. geen voorkeur, regelmatig ook beeldmateriaal als inbreng naast schriftelijke 

voorbereiding en reflectie 

 

Mevrouw A. (Aleid) Sardemann 

Steijnweg 24, 6861 DH Oosterbeek Tel: 026-3791901 E-mail: aleid@kindenmeer.nl 

 Erkenning: november 2019 

1. tweesporenmodel ISP van Truyens en Boeckhorst (systemische psychotherapie).  

2. opvoedproblemen, (complexe) scheiding, samengestelde gezinnen, psychiatrische 

problematiek bij gezinslid/leden, forensische jeugdpsychiatrie. 

3. individueel, echtpaar, gezin, ouderpaar 

4. ambulant, verbonden aan ggz-centrum of poli-kliniek 

5. geen voorkeur, regelmatig ook beeldmateriaal als inbreng naast schriftelijke  

mailto:administratie@derksenkleinherenbrink.nl
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voorbereiding en reflectie  
 

De Heer A.F. (Bram) Taktor 

Generaal Urquhartlaan 18-R 6861 Oosterbeek Tel: 026-7854201. Erkenning: maart 2021 

1. EFT  

2. partnerrelatie therapie 

3. individueel, echtpaar, gezin, ouderpaar 

4. ambulant, verbonden aan ggz-centrum of poli-kliniek, zelfstandig gevestigd 

5. geen voorkeur  
 
 

Mevrouw B. (Brigitte) Sipkema 

Generaal Urquhartlaan 18-S, 6861GG Oosterbeek, Tel: 06-25585937 

E-mail: brigitte.sipkema@systherapie.nl, www.gezinsenrelatietherapieoosterbeek.nl 

 Erkenning: Januari 2023 

1. Ik heb ervaring in met name de volgende stromingen: Hechtingsgeoriënteerd (EFT, 

AFFT), intergenerationeel, narratief en structureel strategisch 

2. Ik heb ervaring op het gebied van kinder-, jeugd- en volwassenpsychiatrie, 

partnerrelatieproblematiek en gezinsproblematiek. Met name gericht op hervinden 

van de verbinding, die door verschillende factoren kan zijn verstoord.    

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin 

4. ambulant, zelfstandig gevestigd,verbonden aan ggz-centrum of polikliniek,  

5. geen voorkeur 

 
 

 

De heer Téo Visser  

Henk Kramerlaan 5a, 8191 JD Wapenveld Tel:06-54333855 

E-mail: teovisser@solcon.nl, Erkenning: november 2015 

1. systeemtherapie in combinatie met ervarings- en lichaamsgericht werken 

2. ggz, acute psychiatrie, huiselijk geweld 

3. individueel, gezin, echtparen, consultatief bij reclassering, gevangeniswezen, 

ouderenzorg (altzheimercafé’s), huisartsen POH GGZ, diverse jeugszorginstellingen, 

vrouwenopvang 

4. ambulant, klinisch, zelfstandig gevestigd, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek 

5. geen voorkeur 

6. belangrijk dat er een klik is tussen supervisant en supervisor om het reflectieproces aan 

te gaan 

 

Mevrouw A.J.A. van Og 

De Gamert 2107, 6605 WC Wijchen; Tel: 024-64564364 

E-mail: a.vanog@psychotherapiewijchen.nl, Erkenning: november 2012 

1. structurele stroming, transgenerationele stroming, E.F.T. 

2. persoonlijkheidsproblematiek, verslavingsproblematiek, traumaproblematiek, angst- 

en stemmingsstoornissen, forensische psychiatrie, ADHD problematiek 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk  

4. ambulant; zelfstandig gevestigd, deeltijd, klinisch, forensische psychiatrie (ambulant 

en klinisch) 

5. individueel, groep, live, dvd 

 

 

mailto:brigitte.sipkema@systherapie.nl
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Mevrouw D. (Denise)  Matthijssen 

Grotebrugse Grintweg 4, Zoelen Tel: 06-45651891 

E-mail: mail@denisematthijssen.nl, Erkenning: december 2017 

7. Acceptance & Commitment Therapie  

8. jongeren en gezinnen met psychiatrische problematiek 

9. individueel, gezin, netwerk 

10. ambulant, zelfstandig gevestigd, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek 

11. individueel, groep, dvd, mondelinge/schriftelijke inbreng 

 

 

Mevrouw L.H.M. (Leontine)  Berg 

Waterstraat 6, 7201 HN Zutphen Tel: 06-40151186 

E-mail: leontineberg@me.com, Erkenning: mei 2021 

1. nee 

2. seksuologie en eetstoornissen 

3. individueel, gezin, echtpaar, netwerk, ouderpaar 

4. ambulant, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek, deeltijd, klinisch 

5. geen voorkeur 

6. contextueel werken en geweldloos verzet als “werkvormen”; Gezinstraumata, 

eetstoornissen en seksuologie als inhoudelijke “werkgebieden”; Het  “goed” leren om 

“fouten” maken als thema binnen de supervisie 

7. geregistreerd als supervisor bij NVvP 

 

 

De heer G. (Fridus) van der Weijden 

Deventerweg 141, 7203 AG Zutphen, tel: 06- 11354228 

E-mail: fridusvdweijden@gmail.com, Erkenning: januari 2021 

1. Als psychiater heb ik ervaring met psychiatrische problematiek die kan spelen bij 

systeemleden. Als systeemtherapeut ben ik geschoold in de transculturele psychiatrie 

(door Ank Savenije& Nel Jessurun), vervolgens heb ik een periode gewerkt met 

grotere systemen en narratief kader (met Frans Boeckhorst) , daarna ben ik  

geschoold in EFT en thans gevorderd lid van EFT netwerk. Tenslotte heb ik ervaring met 

oplossingsgericht werken in probleem gezinnen. 

2. Neuropsychiatrische (NAH) problematiek; Verstandelijke beperking (LVG), 

psychosomatische problematiek (fibromyalgie, whiplash, CVS, etc), psychiatrie in 

bredere zin (acuut en chronisch) 

3. Individueel, gezin, echtpaar,  netwerk, ouderpaar, werken met reflecting team 

4. Ambulant, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek, klinisch, zelfstandig gevestigd 

5. Geen voorkeur 

 

 

 

Groningen 
 



  

 

Mevrouw E.L. Borgman 

Domela Nieuwenhuislaan 12, 9722 LK Groningen, Tel: 050-3145709 

E-mail: e.l.borgman@ziggo.nl, Erkenning: februari 2008 

1. structureel, contextueel, sociaal constructionistisch 

2. ervaring met veel klachtgebieden 

3. individueel, (echt)paar, ouderpaar, gezin, netwerk 

4. zowel ambulant, deeltijd als klinisch. Momenteel verbonden aan Riagg/polikliniek 

5. geen voorkeur 

Mevrouw B. (Birgit) de Cnodder 

Van Ketwich Verschuurlaan 98, 9721 SE Groningen, Tel: 06-21205436 

E-mail: info@praktijkdecnodder.nl, Erkenning: februari 2021 

1. transgenerationeel, structureel / strategisch, psychodynamisch met de nadruk op de 

objectrelationele theorie en het hechtingsperspectief  

2. partnerrelaties waar veel acting out speelt, forensische problematiek, 

persoonlijkheidsproblematiek, autisme 

3. individueel, echtpaar, gezin ouderpaar 

4. ambulant, zelfstandig gevestigd, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek 

5. in overleg, passend bij leerbehoefte 

6. ook geregistreerd als supervisor bij Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie 

(NVP) 

 

Mevrouw I.W.A.M. (Ingrid) Domhof Supervisor in opleiding 

Groningen,  Tel: 06-23815968 

E-mail: ingrid.domhof@xs4all.nl,  

Erkenning: SUPERVISOR IN OPLEIDING (Leersupervisor mw. M.L. (Tineke) Haks).  

7. nee 

8. psychiatrie, echtscheidingen en kinderen en jeugd 

9. individueel, echtpaar, gezin ouderpaar, netwerk 

10. ambulant, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek, klinisch 

11. geen voorkeur,  

 

Mevrouw M.L. (Tineke) Haks 

Regentessestraat 45, 9717 ME Groningen, Tel: 06-14360944 

E-mail: tineke.haks@zonnet.nl, Erkenning: oktober 2011 

1. sociaal-constructionistisch, narratief 

2. nee 

3. individueel, echtpaar, gezin ouderpaar, groepen 

4. ambulant, zelfstandig gevestigd, verbonden aan polikliniek, deeltijd 

5. geen voorkeur, vormen in overleg 

 

De heer N.J.J. van der Molen  

Anna Paulownastraat 60, 9725 JV Groningen; Tel: 050-3182066  

E-mail: d.been@home.nl, Erkenning: juni 2003 

1. systematisch- narratief 

2. nee 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerkambulant, verbonden aan Riagg of 

kliniek 

4. deeltijd, klinisch, crisis afdeling 

5. geen voorkeur 

 



 

 

Mevrouw S.M. Muller  

Gedempte Zuiderdiep 100, 9711 HL Groningen, Tel: 050-3137748 

E-mail: sm.muller@xs4all.nl, Erkenning: juni 2003 

1. social constructionistisch 

2. eetstoornissen, vluchteling gezinnen 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk, groep 

4. ambulant, zelfstandig gevestigd, verbonden aan instelling, deeltijd 

5. geen voorkeur, geen audio 

 

Mevrouw R.B. (Romy) Beerthuizen  

Eysingastate 220, 8521NL Sint Nicolaasga, Tel: 06-22749608 

E-mail: rbeerthuizen@home.nl, Erkenning: oktober 2017 

1. sociaal constructionistisch, structureel strategisch, oplossingsgericht, EFT, narratieg 

2. Kinder- en jeudpsychiatrische problematiek, psychotrauma, hechtingsproblematiek, 

coaching in organisaties 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk, teams/organisaties 

4. ambulant 

5. geen voorkeur 

 

Mevrouw B.M.J. Beelen  

Spinozalaan 25, 9752 NR Haren, Tel: 050-5352988, 06-83203160  

Erkenning: juli 2011  

1. sociaal-constructionisme, narratief, systemisch, EFT 

2. relatieproblematiek, PRT, gezinsproblematiek met adolescenten, trauma, 

identiteitsvraagstukken  

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk 

4. ambulant, zelfstandig gevestigd, mediation & coaching vanuit systeemtheoretisch 

kader (ook internationaal)  

5. geen voorkeur 

6. werken mogelijk in Frans, Engels en Nederlands, locaties: Haren en Eindhoven 

 



  

 

Mevrouw S. (Sajma) Tursic-Hadzidedic  

Achterhoeskamp 38, 9751 WR, Haren, Tel: 06-28774149 

Email: sajma.ht@gmail.com, Erkenning: juli 2021  

1. narratief, structureel, contextueel 

2. brede ervaring, met veel verschillende problematiek gewerkt, zowel met jeugdigen 

als met volwassenen /(adolescentenproblematiek, KOPP, psychiatrische 

problematiek, verslavingsproblematiek, persoonlijkheidsproblematiek 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin 

4. ambulant, zelfstandig gevestigd, deeltijd, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek  

5. geen voorkeur 

6. nee 

7. de transculturele benadering  

 

De heer J.J. Wolff  

Oosterweg 77, 9751 PC Haren, Tel: 050-5491240 

E-mail: maw@altwolff.nl, Erkenning; november 1989 

1. experientiële relatie- en gezinstherapie 

2. relatieproblematiek 

3. echtpaar, ouderpaar, gezin 

4. ambulant, zelfstandig gevestigd 

5. individueel, video 
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Limburg 
 

Mevrouw M.C.J. (Mariëlle) Gelissen 

Schoolpad 1, 6241 CK Bunde, Tel: 06-18050855 

E-mail: marielle@therapiepraktijkgelissen.nl info@schoolvoorsystemischeopleidingen.nl 

Erkenning: januari 2023 

1. systemisch/narratief/ontwikkelingsgericht/hypnotische strategieën in 

gezinsbehandeling 

2. nee 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk en organisaties 

4. ambulant, zelfstandig gevestigd 

5. individueel, groep, live, mondelinge/schriftelijke inbreng 

 

Mevrouw A.C.A.M. Heffels 

Dennenberg 7, 6241 NN Bunde, Tel: 043-4082045 

E-mail: ah@hanvandermeerprodukties.nl, Erkenning: maart 1984 

1. gedragstherapeutische systeemtherapie en Emotionally Focused Therapy (EFT) 

2. over een breed gebied – persoonlijkheidsproblematiek 

3. individueel, echtpaar, gezin 

4. ambulant; zelfstandig gevestigd 

5. bandopnames 

6. ook opleider en supervisor van de VGCt en voor Emotionally Focused Therapy (EFT) 

 

Mevrouw dr. Mirjam Schoutrop 

Hulserstraat 4, Geulle, Tel: 043-3656905 

E-mail: m.schoutrop@xs4all.nl, Erkenning: januari 2015 

1. structureel-Strategisch perspectief, Contextueel perspectief, Schema Focused 

Therapie voor Paren (T.Atkinson ) , Emotional Focused Therapay (Susan Johnson), 

Gedragstherapeutische Systeemtherapie 

2. partner-relatietherapie, Traumagerichte behandelingen, Hechtingsproblematiek, 

persoonlijkheidsproblematiek, angst- en depressieve stoornissen, 

adolescentenproblematiek, (v)echtscheiding, gezinsproblematiek, samengestelde 

gezinnen, familie-bedrijven, systeem en management 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk 

4. ambulant, zelfstandig gevestigd, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek, deeltijd 

5. geen voorkeur 

 

De heer J.P.G. (Hans) Vullings  

Kranestraat 33, Horst, Tel: 06-83600601 

E-mail: hvullings@gmail.com, Erkenning: juli 2019 

1. EFT, EFFT, AFFT, ABFT, MDFT (structurele-strategisch perspectief)  

2. ja, namelijk gezinnen met puber/adolescent. Relatieproblematiek, verslaving, 

psychiatrie. 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk 

4. ambulant, zelfstandig gevestigd, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek, deeltiijd 

5. geen voorkeur 

6. Supervisor NVPA 

 

mailto:marielle@therapiepraktijkgelissen.nl


  

 

De heer T. (Tom) Brinckmann  

Padualaan 24, 6226 BL  Maastricht, Tel. 043-8500702 

 t.brinckmann@tiscali.nl, Erkenning: juli 1992 

1. Hechtingsgeoriënteerde relatie en gezinstherapie, structureel, narratief, Emotionally 

Focused Therapy, Attachment Based Family Therapy. 

2. Partnerrelatie- en gezinsproblematiek in brede zin en m.b.t. persoonlijkheids-, 

stemmings-, angst-, eet- en sexuele problematiek. 

3. Individueel, paren, gezinnen, groepen. 

4. Ambulant, polikliniek, kliniek, zelfstandig gevestigd. 

5. Individueel, groep, video, audio, skype, mondelinge inbreng. 

6. Supervisor/leertherapeut VPeP, supervisor NVP. 

 

Mevrouw D. Nijhof 

Meidoorn 52, 6226 WC Maastricht, Tel. 06-41249753 

E-mail: diannenijhof@hotmail.com Erkenning: september 2008 

1. Structureel strategische stroming, narratieve stroming, EFT (hechting) 

2. ja, heb brede ervaring, maar speciale ervaring in het werken met paren waarvan één 

of beide een persoonlijkheidsstoornis c.q. persoonlijkheidsproblematiek heeft. 

3. individueel, gezin, echtpaar 

4. ambulant, verbonden aan RIAGG of polikliniek, deeltijd, klinisch 

5. individueel groep kan beide, live, dvd, mondeling/schriftelijke inbreng 

6. Richt me momenteel op het schema-therapie-model voor paren (T. Atkinson) en EFT 

(Susan Johnson). 

 

De heer J.B.G. Olthof 

L. Loyensstraat 4, 6221 AK Maastricht; Tel: 043-3646874 

E-mail: olthofjanbg@hotmail.com, Erkenning: april 1992 

1. narratieve gezinstherapie, loyaliteitstheorie Nagy, focus op taal/semantiek, 

hypnotherapie 

2. niet-epileptische aanvallen/dissociatie, gedragsproblemen bij kinderen, 

psychosomatiek: lichaam als bron van kennis intherapie, samenwerkingsproblemen in 

hulpverlenende teams 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk  

4. ambulant; zelfstandig gevestigd, klinisch, dagbehandeling 

5. geen voorkeur (in overleg worden afspraken gemaakt) 

 

Mevrouw S. Tuerlinckx 

Avenue Ceramique 221, 6221KX Maastricht 

E-mail: s.tuerlinckx@hotmail.com, Erkenning: juni 2020 

1. EFT, SFT, structureel- strategisch en gezinsontwikkeling perspectief                 

2. Seksuele stoornissen, Persoonlijkheidsstoornissen, complex trauma, eetproblematiek en 

angststoornissen  

3. Ik heb 20 jaar ervaring binnen de specialistische GGZ waarbij ik zowel groepstherapie, 

individuele therapie en systeemtherapie heb gegeven op verschillende afdelingen 

(persoonlijkheidsstoornissen/ trauma/ seksuele stoornissen/ genderproblematiek/ 

stemming/angst/ eetstoornissen)  

4. Ambulant; verbonden aan ggz instelling   

5. Ik geef individuele supervisie en groepssupervisie (max 3 p). Hierbij maak ik bij 

voorkeur gebruik van video of audio opnames van de sessies waarmee we 

vraaggericht aan de slag kunnen. Mondelinge/ schriftelijke inbreng. Mijn werkwijze is 

dialogisch/eclectisch.  

mailto:%20t.brinckmann@tiscali.nl,
mailto:s.tuerlinckx@hotmail.com


 

 

6. nee 

 

Mevrouw L.M.J. (Lea) Gommans  

Brumholt 12, 6086PW NEER; Tel: 06-51945522   

E-mail: Lgommans@live.nl, Erkenning: januari 2020 

1. Structureel (grenzen, hie ̈rarchie, homeostase), strategisch (triadisch denken, 

probleem herdefinitie, interactie sequenties, metaforen) en contextueel 

(genogrammen, meerzijdige partijdigheid, loyaliteitsbindingen) Narratieve stroming, 

EFFT. 

2. Eetstoornissen, adolescenten, hechtingsproblematiek, levensfase-, partnerrelatie-, 

opvoedingsproblematiek in traditionele, éenouder- en samengestelde gezinnen, 

huiselijk geweld, rouw en sociale psychiatrie  

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin  

4. ambulant; zelfstandig gevestigd, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek 

5. geen voorkeur (in overleg worden afspraken gemaakt) 

6. werkt veel met visualisatiemateriaal. Supervisie kan plaatsvinden in Venlo en Neer. 

 

De heer P.M. Verberne 

Hoenderstraat 53, 5801 CJ, Venray, Tel: 06-10071694 

E-mail: vcsverberne@gmail.com, Erkenning: januari 2013 

6. structureel (grenzen, hiërarchie, homeostase), strategisch (triadisch denken, probleem 

herdefinitie, interactie sequenties, metaforen) en contextueel (genogrammen, 

meerzijdige partijdigheid, loyaliteitsbindingen) 

7. levensfase-, partnerrelatie-, opvoedingsproblematiek in traditionele, éénouder- en 

samengestelde gezinnen, huiselijk geweld, rouw, trauma, seksueel misbruik, 

eetstoornissen, angst en stemming en sociale psychiatrie 

8. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk en larger systems 

9. ambulant, zelfstandig, verbonden aan Riagg of polikliniek, deeltijd, klinisch 

10. individueel, groep, live, dvd, audio, mondelinge/schriftelijke inbreng 

11. Aandacht voor integratie psychotherapeutische systeemtherapie binnen de context 

van de (sociale) psychiatrie. 

 

De heer A.G.C.J. Vlasman 

Kerkweg 37, 6105 CC Maria Hoop, T: 06-28539183 E: arjanvlasman@hotmail.com;  

www.arjanvlasman.praktijkinfo.nl; Erkenning: januari 2015 

1. Emotionally Focused Couple and Family Therapy (EF(F)T), Schema-Focused Therapie, 

Geweldloze Communicatie 

2. adolescenten, seksuele- en psychiatrische problematiek 

3. individueel, echtpaar, gezin, ouderpaar 

4. ambulant; zelfstandig gevestigd, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek, deeltijd, 

klinisch 

5. individueel, dvd, groep 
 

 

Noord-Brabant 
 

De heer L.J.M. Brok 

Druisdijk 8, 5131NP Alphen 

E-mail: brokgoud@hotmail.com, Erkenning: maart 1993 

1. eclectisch/ experiëntieel 

mailto:arjanvlasman@hotmail.com
http://www.arjanvlasman.praktijkinfo.nl/


  

 

2. alle normale relatie en gezinsproblematiek; specialisatie in ernstige psychiatrische 

symptomatologie,( psychosen) , problematiek rond migratie, culturele diversiteit, 

integratie vragen 

3. individueel, echtpaar, gezin, netwerk 

4. ambulant, klinisch en dagklinisch; werkzaam in setting 

5. groep; live en indirect 

6. Supervisanten uit Noord en Zuid Holland, Zeeland, Brabant, Limburg, Gelderland, 

Utrecht. Andere regio’s als er groeps sessies kunnen worden gehouden met twee of 

drie sessies aaneen. De supervisor is bereid naar de werkplek van de supervisanten te 

komen voor de combi live supervisie /indirecte supervisie. Voor uitgebreidere 

trainingen en supervisie sessies is mogelijkheid tot overnachten in Den Bosch mogelijk 

vanaf september 2015. 

 

Mevrouw T.A.M. (Trees) den Brok 

Leuvert 10, 5437 AG Beers, 06-83051637 

E-mail: Treesdenbrok@gmail.com, Erkenning: februari 2019 

1. narratief, eclectisch 

2. psychiatrie, psychose, transculturele pscyhiatrie, forensische settingen 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk 

4. ambulant, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek, klinisch, forensische, 

transcultureel 

5. individueel, groep, audio, mondeling/schriftelijke inbreng 

 

Mevrouw M.E. Famaey  

De Boulevard 17, 4617 HA Bergen op Zoom, Tel: 0164-233637, 06-46090699 

E-mail: schepfam@home.nl, Erkenning: juli 2011  

1. structureel-strategisch, narratief, hechtingsperspectief, EFT, (multi-methodisch) 

2. gezinnen met adolescenten, gezinnen met jonge kinderen, gezinnen met complexe 

problematiek, psychiatrische problematiek, chronische ziekte, trauma rouw.  

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, (klinische) groepen 

4. ambulant, deeltijd 

5. individueel, groep 

 

Mevrouw A.M.I. (Ingrid) van Zutven 

Kiesbeemd 4, 5427 PM, Boekel, Tel: 06-11640406 

E-mail: ivanzutven@hotmail.com, Erkenning: februari 2019 

1. EFT  zowel in gezinnen als met koppels als individueel , tevens ben ik schema 

therapeut waarmee ik ook veel werk met koppels 

2. persoonlijkheidsproblematiek/trauma/verslavingsproblematiek   

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk 

4. ambulant, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek, klinisch, zelfstandig gevestigd, 

deeltijd 

5. geen voorkeur 

6. lid schematherapie vereniging 

 

Mevrouw N.M. (Nicole) Bos 

Ginnekenweg 341, Breda, Tel: 06-48258774, Erkenning: januari 2021 

E-mail:  Contact@praktijknicolebos.nl 

mailto:ivanzutven@hotmail.com


 

 

1. narratief, dialogisch  

2. partnerrelatietherapie 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin 

4. ambulant en zelfstandig gevestigd 

5. geen voorkeur 

6. nee 

7. - 

 

 

De heer J.H. Bukkems 

Werfstraat 25, 4835 KA Breda, Tel: 06-82002422, Erkenning: november 2018 

E-mail: bukkemsjan342@gmail.com  

1. feedback gestuurd perspectief, hechtingsperspectief en narratief perspectief.  

2. crisisinterventie in de acute psychiatrie, relatietherapie, gezinstherapie 

puber/adolescent, complexe gezinstherapie, individuele therapie. 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk 

4. ambulant en zelfstandig gevestigd, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek, 

deeltijd, klinisch 

5. geen voorkeur 

6. BVRGS 

7. Ik geef zowel in Nederland, Breda als in België, Schilde supervisie. 

 

De heer B. Hillewaere 

Euthopia, Zandberglaan 54 b, 4818 GL Breda, e-mail: info@euthopia, Erkenning april 2011 

1. Integratie van perspectieven is voor mij een belangrijke waarde. Supervisie gebeurt 

voor mij steeds vanuit een dialoog en samenwerking, een attitude die terug te vinden 

in de publicaties over de postmoderne perspectieven (narratief, dialogisch, 

oplossingsgericht) 

2. Brede ervaring in het werken met gezinnen met adolescenten, partnerrelatietherapie 

(vanuit meerdere perspectieven) en families met existentiële thema’s. Ook nieuw 

samengestelde gezinnen, scheiding, gezinnen met jonge kinderen. Multi Family 

Therapy en gezinsdeeltijd.     

3. Eigen praktijk (Euthopia), psychotherapeutisch instituut (de Viersprong), 

jeugdzorginstelling (Juzt), Paaz. Supervisie aan psychotherapeuten en klinisch 

psychologen, aan teams 

4. Zie 3. 

5. Groepssupervisie en individueel, live en video.   

6. Extra informatie: Publicaties geven een goed zicht op de manier van werken 

(www.euthopia.nl) 

7. NIP en SKJ in aanvraag 

http://www.euthopia.nl/


  

 

 

Mevrouw M.W. Marissink 

Eleonorastraat 16, 4835 GJ Breda, Tel: 06-11322720 

E-mail: info@marissinkpraktijk.nl, Website www.marissinkpraktijk.nl 

Erkenning: maart 2002 

1. integratief; clientgericht combineren met systeemtherapie, mn ervarings- en hechtings 

en emotie gerichte perspectieven 

2. kinder- en jeugdpsychiatrie; jongvolwassenproblematiek en gebruik maken van 

creatieve interventies zowel  bij  gezinnen met jonge- als met pubers. Complexe trauma 

en rouw in gezinnen. 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, groep 

4. ambulant, klinisch, zelfstandig 

5. zowel individueel als groep. 

6. Naast supervisor, leertherapeut en opleider v.d. NVRG ook  supervisor en leertherapeut 

voor de NVP, VKJP, PT en GZ opleiding. 

 

Mevrouw A.L.M. Wetzels 

Paardeweide 3D, 4824 EH Breda, Tel.: 076-5420233 

E-mail: info@astridwetzels.nl, Erkenning: april 2004 

1. structureel, intergenerationeel, narratief, EFT 

2. brede ervaring, met veel verschillende problematiek gewerkt, zowel met jeugdigen als 

met volwassenen 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk 

4. ambulant, klinisch 

5. individueel, mondeling en schriftelijke inbreng; videomateriaal. Live en groep is ook 

mogelijk 

6. speciaal aandachtsgebied is samenwerking met andere disciplines en in andere 

contexten  

 

Mevrouw I. Bielecka 

Mauritsstraat 8, 5751 JZ Deurne, Tel.: 0493-318491 

E-mail: bielecka.deurne@gmail.com Website: www.psychotherapie-bielecka.nl 

Erkenning: februari 2014 

1. strategisch-structureel, EFT, narratief, oplossingsgericht 

2. trauma, depressie, angsten, persoonlijkheidsstoornissen, nieuw samengestelde 

gezinnen, multiculturele thematiek 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk, groepen 

4. ambulant, zelfstandig gevestigd, deeltijd 

5. geen voorkeur 

6. Ik ben ook erkende supervisor en leertherapeut binnen de VCgP (clientcentered) en NVP. 

 

Mevrouw E.C.M. (Esther) Damsma – Supervisor in opleiding 

Aalsterweg 183C, 5644 RA, Eindhoven, Tel.: 06-37089658 

Erkenning: Supervisor in opleiding. (leersupervisor: J.M. (Judith) de Graaf) 

1. Ik heb veel ervaring met hechtingsgericht werken (EFT/AFFT), maar geef de voorkeur 

aan een integratieve benadering. 

2. Jeugdzorg, PRT, (multiproblem) gezinnen, GGZ, complexe scheiding 

3. echtpaar, ouderpaar, gezinnen 

4. ambulant, zelfstandig gevestigd 

5. geen voorkeur 

6. zie voor meer info mijn website: estherdamsma-gezinstherapie.nl 

http://estherdamsma-gezinstherapie.nl/


 

 

 

Mevrouw E.E. (Ellen) van Lieshout – Van Dal 

Willem Pompestraat 22, Eindhoven, www.ellenvanlieshout.nl   

E-mail: ellen@ellenvanlieshout.nl, Erkenning: september 2017 

1. structureel, narratief, intergenerationeel, ef(f)t 

2. gezinnen met oudere kinderen, adolescenten en jong volwassenen, ouderen  

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk 

4. ambulant, zelfstandig gevestigd, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek, deeltijd, 

klinisch 

5. individueel, groep, mondelinge/schriftelijke inbreng. Inbreng van beeldmateriaal 

tijdens supervisie wordt verwacht, groepssupervisie max 4 deelnemers 

6. Klinisch psycholoog, systeemtherapeut, schematherapeut, EMDR-practitioner en 

leertherapeut NVRG. Tevens supervisor voor psychiaters, psychotherapeuten, klinisch 

psychologen en GZ-psychologen in opleiding.  

 

Mevrouw T.M.M. (Tanja) van Dongen- van Wiechen – Supervisor in opleiding  

Brand 18, 5411 PB Zeeland. Tel; 06-83118316 

E-mail: info@psychotherapievandongen.nl, erkenning: supervisor in opleiding (leersupervisor 

mw. J.M. de Graaf) 

1. EFT voor koppels, SFT 

2. Verslaving, eetstoornissen, persoonlijkheidsproblematiek, jeugdhulpverlening m.n. 

adolescenten 

3. Individueel, echtpaar, gezin 

4. Ambulant, deeltijd, zelfstandig gevestigd, verbonden aan GGZ-Centrum of polikliniek. 

5. Individueel, groep, live, dvd, groep 

                                          
Mevrouw E. Hilliger 

Derde Haren 137, 5233 CC ‘s-Hertogenbosch, Tel: 073-6420186 en 06-19086248 

E-mail: e.hilliger@kpnmail.nl, erkenning: november 2013 

1. Multi Family Therapy (MFT) en vanaf de zomer 2015 EFT 

2. complex trauma, eetstoornissen, seksuologische problemen, andere culturen, 

oorlogsgetroffenen, veteranen, vluchtelingen en asielzoekers 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk 

4. ambulant, zelfstandig gevestigd, deeltijd, klinisch 

5. geen voorkeur 

 

Mevrouw J.A.M. Janssen 

Zuidwillemsvaart 191 B, 5211 SG ‘s-Hertogenbosch, Tel: 073-6131640 

E-mail: janssen.jam@gmail.com, erkenning: januari 1981 

1. structureel, strategisch, intergenerationeel 

2. kinderen, adolescenten, echtpaar, gezin, ouderen 

3. ambulant, klinisch 

4. indirect, live, dvd 

5. netwerk, ouderen, Nederlands sprekend 

 

http://www.ellenvanlieshout.nl/
mailto:ellen@ellenvanlieshout.nl


  

 

Mw. K. (Kathleen) Hellemans-Dehond 

Bevrijdingslei 5, 2950 Kappellen, België, ligt dicht bij de regio Westelijk Noord-Brabant (NL) 

Tel: 00-32 479 652869 

Email:  dehondkathleen@hotmail.com Erkenning: april 2017 

1. hechtingsgerichte systeemtherapie; gezinsontwikkelingsperspectief; structureel 

perspectief  

2. gezinnen  met  jongeren/jongvolwassenen bekend met psychiatrische 

problematiek/eetproblematiek; families met pleegkinderen 

3. echtpaar, ouderpaar, gezin 

4. ambulant, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek, residentiële jeugdhulpverlening 

5. individueel, mondeling/schriftelijke inbreng 

6. Ook werkzaam in de regio Westelijk Noord-Brabant (NL) 

7. geregistreerd als supervisor bij de BVRGS 

 

De heer G. van den Born 

Kerkloop 12, 5737 CJ Lieshout, Tel: 0499-421832 

E-mail: gerritvandenborn@gmail.com, Erkenning: 2007 

1. structureel strategisch integratief 

2. verslavingsproblematiek, adolescentenproblematiek, psychiatrische problematiek, 

dubbeldiagnose, persoonlijkheidsproblematiek 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk 

4. zelfstandig gevestigd, poliklinisch 

5. individueel, live, video, groep 

6. ervaring in het vormgeven van familiebeleid, ervaring in coaching t.a.v. 

samenwerkingsproblemen in ggz-organisaties 

 

De heer B. Aarnoudse  
Kerkhovensestraat 19, 5061 PJ Oisterwijk, Tel: 013-5287424,  

E-mail: psychotherapie-oisterwijk.nl. Erkenning: oktober 2009 

1. E(motionally F(ocussed) T(herapy), supervisor/leertherapeut, strategisch, structureel 

2. samengestelde gezinnen, echtpaarproblematiek, gezinnen met psychiatrische 

problematiek o.a. persoonlijkheidsstoornissen, aan autisme verwante problematiek 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin 

4. ambulant, klinisch, zelfstandig gevestigd, verbonden aan RIAGG of polikliniek 

5. individueel, dvd, groep 

6. supervisor - leertherapeut VCGT (Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve 

Therapie). Spreekt Engels en Duits. 

 

Mevrouw W.H. (Wieneke) Blik  

Leijsenstraat 1A, 4901 PC Oosterhout  Telefoon: 06 – 23316416 Erkenning: oktober 2015 

1. hechtingsgeoriënteerd, EF(F)T contextueel, narratief, integratief 

2. partnerrelatie, scheidingsproblematiek, gezinnen met adolescenten en volwassen 

kinderen, adolescenten (individuatie-separatie), samengestelde gezinnen, 

levensfaseproblematiek, autonomieproblemen, psychiatrische problematiek 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk, ,vrouwenautonomiegroep, 

groepstraining voor paren 

4. ambulant, zelfstandig gevestigd, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek, deeltijd, 

klinisch 

5. individueel, live, dvd, audio, mondelinge / schriftelijke inbreng, groep 

tevens NVRG leertherapeut 

 

mailto:gerritvandenborn@


 

 

Mevrouw A.B. van der Steen  

Dr . Ahaushof 46 5042EL Tilburg, Tel: 06-12292258 

E-mail: t.vandersteen@kpnmail.nl Erkenning: januari 2015 

1. narratieve therapie , EFT ( gevorderd) , cultureel - sensitieve benaderingen  

2. psychotrauma in het algemeen, complex trauma , problemen in het kader van (ont) 

hechting, transculturele problematiek 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, extended family systems en 

hulpverleningssystemen 

4. ambulant, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek, deeltijd 

klinisch 

5. geen voorkeur 

 

Mevrouw W.H.J.M. (Helma) Cissen-van Heugten 

korenmolenweg 2, 5465 PD Veghel, Tel: 06-11403887  

Email: hcissen@hotmail.com Erkenning: september 2019 
1. gezinsontwikkelings-, structureel en cognitief        

            gedragstherapeutisch perspectief 

2. brede ervaring met diverse SGGZ problematiek  

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk 

4. ambulant, klinisch, deeltijd, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek 

5. individueel, live, audio, dvd, mondelinge/schriftelijke inbreng 

6. tevens supervisie voor psychiaters, psychotherapeuten, klinisch psychologen en GZ-

psychologen i.o. 

7. – 

8. geregistreerd supervisor bij VGCt, emdr practitioner, VEN 

 

 

De heer G. Meijer 

Weldsehei 7, Veldhoven Telefoon: 06-38559124 

Erkenning: januari 2015 

1. Structureel, Strategisch, integenerationeel, Narratieve, Oplossings en 

Gezinsontwikkelingsgericht  

2. licht verstandelijke beperking/verstandelijk handicap. NAH. Autisme, Multicultureel 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk 

4. ambulant, klinisch, polikliniek, zelfstandig gevestigd, deeltijd 

5. geen voorkeur, in overleg 

6. Jaren ervaring in geven van systeemtrainingen en supervisie aan teams residentieel, 

naschoolse dagbehandeling en ambulant.  

 

Noord-Holland 
 

 

De heer R.J. Beerthuis 

Van Baerlestraat 75 hs, 1071 AS Amsterdam, Tel: 020-6623341 

E-mail: mailto:pprg@ziggo.nl v.beerthuis@xs4all.nl  Erkenning: januari 2012 

1. Nee  

2. crisis, psychiatrische stoornissen binnen gezinnen, relatieproblemen, suïcides 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin 

4. ambulant, klinisch, zelfstandig gevestigd, verbonden aan Riagg of polikliniek 

5. geen voorkeur 

mailto:t.vandersteen@kpnmail.nl
mailto:hcissen@hotmail.com
mailto:pprg@ziggo.nl
mailto:v.beerthuis@xs4all.nl


  

 

 

Mevrouw M.A. (Marja) Beers 

Eerste Weteringdwarsstraat 2, 1017 TN, Amsterdam, Tel: 06-14037082 

E-mail: pprg@ziggo.nl, Erkenning: november 2020 

1. lichaamsgerichte systeemtherapie volgens o.a. Sensorimotor psychotherapie 

2. (intergenerationeel) trauma, gezinnen waar een gezinslid ziek is, bijv. kanker, 

kindermishandeling en huiselijk geweld 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk, organisatie 

4. ambulant, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek, deeltijd, klinisch, zelfstandig 

gevestigd, revalidatie 

5. mondelinge/schriftelijke inbreng 

6. Naast aandacht voor de gesproken taal in het systeem, het narratief, is er focus op 

het non-verbale, de taal van het lichaam in de interactie. 

7. als supervisor geregistreerd bij NIP, NtVP, VEN 

 

Mevrouw G.C. Bloem 

Celsiusstraat 35, 1097 PD Amsterdam, Tel: 06-21261818 

E-mail: gcbloem@gmail.com, Erkenning: juli 2004 

1. cybernetisch, leertheoretisch 

2. verslaving, eetstoornissen, kinder- en jeugdproblematiek, vluchtelingen, multiculturele 

systemen 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk  

4. ambulant, klinisch, verbonden aan RIAGG of polikliniek, deeltijd 

5. individueel, dvd, audio, mondelinge/schriftelijke inbreng, groep 

6. spreekt behalve Nederlands vloeiend Papiamento en Engels 

 

 

Mevrouw F.S. (Vera) Brandsma 

H.M. Kraaijvangerstraat 55, 1064DA Amsterdam, Tel: 06-12106866 

Email vera.brandsma@gmail.com Erkenning: oktober 2019 

mailto:pprg@ziggo.nl
mailto:vera.brandsma@gmail.com


 

 

1. narratief, oplossingsgericht, collaboratief en dialogisch perspectief  

2. chronische ziekte, trauma en verlies 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk 

4. ambulant, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek, revalidatie 

5. geen voorkeur  
6. – 

 

 

De heer J. Cornelis 

WG-plein 416, 1054 SH Amsterdam, Tel: 020-5904440 

E-mail: jurgen.cornelis@arkin.nl Erkenning: september 2009 

1. narratief, oplossingsgericht, ervaringsgericht, hechtings-perspectief,  

2. crisisinterventie (waarbij ook systemen met hulpverleners betrokken zijn), huiselijk 

geweld, echtpaar relatie problematiek, psychiatrie en relatie/ gezinsproblematiek 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk 

4. ambulant, verbonden aan Riagg of polikliniek, klinisch 

5. geen voorkeur  
6. BIG psychiater en psychotherapeut. Het behandelen van complexe systemen, denk 

hierbij aan samengestelde gezinnen, aanwezigheid van psychiatrische 

symptomatologie en/of veel aanwezige hulpverleners, is een specialiteit. Werkwijze is 

dialogisch/eclectisch. Doel supervisie: De supervisant aan het einde van de supervisie 

meer vrijheid te laten ervaren in zijn/haar systemisch handelen. 

 

Mevrouw S. van Deursen 

Willemsparkweg 93, 1071 GT Amsterdam, Tel.: 06-12554685 

E-mail: saskia.van.deursen@gmail.com, Erkenning: februari 2014 

1. kinderpsychiatrische problematiek/geweldloos verzet/narratieve stroming/open 

dialoog etc 

2. neurobiologische ontwikkelingsstoornissen van kinderen ( autism, adhd) en PTSS 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk, scholen/thuis 

4. ambulant, zelfstandig gevestigd 

5. geen voorkeur 

6. kinder- en jeugdpsychiater, systeemtherapeut, EMDR-therapeut en 

psychodynamische therapeut werkzaam bij het Lorentzhuis in Haarlem: zie 

www.lorentzhuis.nl 

 

Mevrouw M. (Marlous) Engelsma 

Lijnbaansgracht 51, 1015 GR Amsterdam, Tel.: 06-41480282 

E-mail: marlousengelsma@hotmail.com, Erkenning: Januari 2023 

1. Transcultureel 

2. Multi-problem 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk 

4. ambulant, zelfstandig gevestigd, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek 

5. live, mondelinge/schriftelijke inbreng 

 

mailto:jurgen.cornelis@arkin.nl
http://www.lorentzhuis.nl/


  

 

De heer C.E.M. Goetstouwers (Leo) 

Ridderspoorweg 255, 1032 LL Amsterdam, tel: 06-123 77 965 

E-mail: praktijk@leogoetstouwers.nl , Erkenning: november 2013 

1. nee 

2. overspel; vreemdgaan, een derde in de relatie (polyamorie); biseksualiteit of 

homoseksualiteit in de hetero relatie; BDSM; (familiaal) huiselijk geweld; 

hechtingsproblemen; ADHD op latere leeftijd en de gevolgen voor de relatie; de 

gevolgen van burn out, depressie of andere ernstige psychische klachten 

(persoonlijkheidsproblemen) op de relatie 

3. individueel, echtpaar, gezin (vanaf 16 jaar), netwerk, interculturele echtparen of 

echtparen uit niet-westerse culturen 

4. ambulant, zelfstandig gevestigd 

5. individueel, groep, dvd, audio, mondelinge/schriftelijke inbreng 

 

De heer R.A. Graaff 

Nieuwendammerdijk 173, 1025 LH Amsterdam, Tel: 020-6364668 

E-mail: r0graaff@xs4all.nl, Erkenning: november 2002 

1. nee 

2. levensfaseproblemen, migratie, sociale en forensische psychiatrie, acute psychiatrie, 

verslaving 

3. individueel, gezin, echtpaar, netwerk, ouderpaar 

4. ambulant, zelfstandig gevestigd, verbonden aan Riagg, klinisch 

5. geen voorkeur 

 

De heer F.A. Habekotté 

Keizersgracht 674c, 1017 ET Amsterdam, Tel: 020-3207400 

E-mail: f.a.habekotte@worldmail.nl, Erkenning: december 1987 

1. therapeutische attitudes en technieken die gebaseerd zijn op competentie en zelf 

controle vergroting van cliënten (o.a. narratieve en oplossinggerichte benadering) 

2. nee 

3. individueel, echtpaar, gezin 

4. ambulant, poli-, dag- en klinisch; ook ervaring met begeleiding teams/afdeling 

5. geen voorkeur 

mailto:praktijk@leogoetstouwers.nl
mailto:r0graaff@xs4all.nl


 

 

 

De heer M. (Mostafa) Hamdoune 

Paul Schuitemahof 4, 1087 EG Amsterdam. Tel: 06-55915139 

Email: praktijk.osrae@hotmail.com, Erkenning: 4 april 2019 

1. ja, namelijk:  Transculturele systeemtherapie 

2. ja, namelijk  verslaving, huiselijk geweld, EFT aanvullend en transculturele 

hulpverlening 

3. individueel, gezin, echtpaar, netwerk, ouderpaar 

4. ambulant, zelfstandig gevestigd, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek 

5. individueel, groep, live, mondelinge/schriftelijke inbreng 

6. -- 

7. Ja, EFT netwerk 

 

De heer F. Holdert  

Vondelkerkstraat 30 hs, 1054 KZ Amsterdam, Tel: 020-6161522 

E-mail: fransholdert@gmail.com, Erkenning: maart 1988 

1. cybernetisch.strategisch (Boscolo, Tomm, Papp) 

intergenerationeel/analytisch (Bowen, Dare) 

2. adolescenten met psychiatrische problemen (psychose, depressie, eetstoornissen); 

PRT met borderline 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk 

4. ambulant, zelfstandig gevestigd, verbonden aan Riagg  

5. geen voorkeur 

6. mogelijkheid om gezin eenmalig mee te nemen voor consult  

(screen, dvd etc. aanwezig) 

 

Mevrouw C.M. Jessurun  

Pieter Calandlaan 511, 1068 NN Amsterdam, Tel: 020-6192193 

E-mail: neljes@hetnet.nl, Erkenning: oktober 1987 

1. structureel, intergenerationeel, narratieve benadering 

2. (culturele) identiteit, man/ vrouw problematiek, opvoeding 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, gemengd (cultureel) gezin, nieuw 

samengesteld gezin 

4. zelfstandig gevestigd 

5. geen voorkeur 

6. gespecialiseerd in het benoemen en benutten van culturele aspecten in menselijke 

relaties 

 

mailto:praktijk.osrae@hotmail.com


  

 

Mevrouw J. Jonckheer 

Van Hilligaertstraat 41, 1072 JX Amsterdam Tel: 06-21582935 

E-mail: juud1@xs4all.nl, Erkenning: december 2010 

1. MBT, EFT 

2. Partners, gezinnen (met jonge kinderen) in overgangsfasen, in scheiding, 

samengestelde gezinnen 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin 

4. ambulant, zelfstandig gevestigd, verbonden aan Riagg of polikliniek 

5. individueel, groep, live, dvd, audio, mondelinge/schriftelijke inbreng 

 

Mevrouw C.F. de Jong 

Van Eeghenstraat 36, 1071 GH Amsterdam Tel: 020 6760210 

E-mail: christiendejong@hetnet.nl, Erkenning: februari 2013 

1. EFT 

2. systeemproblematiek n.a.v. confrontatie met levensbedreigende ziekte, trauma, rouw 

en verlies 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar 

4. ambulant, zelfstandig gevestigd 

5. individueel, groep, dvd, mondelinge/schriftelijke inbreng 

 

Dr Ramón Karamat Ali  

Liverpool, Engeland (Online of in NL: Amsterdam, Zaandam, Utrecht) 

Telefoon:  ++44-(0)7758 123 116 

Emailadres: dr.rkaramatali@gmail.com Erkenning: September 2019 

 

1. supervisie gezins-en systeemtherapie vanuit een hechtingsperspectief, en als 

supervisor ook in Attachment Narrative Therapie (ANT), en de structurele stroming.  Ik 

heb ook training in Evidence-Based suspervisie.jeugdhulpverlening, 

ouderschapsorganisatie na echtscheiding 

2. m.n. werken met gezinnen en adolescenten, depressie in adolescenten, zelf-

verwonding, intercultureel werk; veel ervaring met werken met kinderen en 

pleegouders en hun kinderen, alsook de netwerken rond kinderen die uit huis 

geplaatst zijn 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk 

4. ambulant, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek, klinisch, zelfstandig gevestigd 

5. geenvoorkeur: Ik heb ervaring met live, individueel, groep, audio, 

mondelinge/schriftelijke inbreng, maar meeste ervaring met groeps, live en 

audio/visueel 

 

Mevrouw B. Kohnstamm 

Geerdinkhof 164, 1003 PV Amsterdam Zuidoost, tel: 06-21423082 

E-mail: bkohnstamm@gmail.com, Erkenning: juni 2005 

1. Integratief, Emotion Focussed Therapy, Narratief. 

2. relatieproblematiek,individuele problematiek, jong volwassenen, 

trauma,werkproblemen 

3. individueel, echtparen,ouderpaar, gezin, netwerk 

4. ambulant, zelfstandig gevestigd en Lorentzhuis Haarlem 

5. individueel, en groep, dvd, audio , schriftelijk, live 

mailto:dr.rkaramatali@gmail.com


 

 

De heer W.N. (Wilbert) Kok 

Herengracht 560, 1017 CH Amsterdam, Tel: 020-6713039 of 06-24520848 

E-mail: info@wilbertkok.nl, Erkenning: november 2012 

1. EFT, hierin ben ik ‘gevorderd’, binnenkort ICEEFT gecertificeerd 

2. adolescentenproblematiek, psychiatrische problematiek, PRT  

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, samengesteld gezin 

4. ambulant, zelfstandig gevestigd, verbonden aan ggz-instelling, deeltijd, klinisch 

5. dvd, mondelinge/schriftelijke inbreng 

6. ruime ervaring in het werken met zelfbetalende cliënten, en ruime ervaring in kinder- 

en jeugdsetting 

 

De heer E.B. (Erik) van de Kraats 

Wijhe. Ook supervisie in Amsterdam. 

E-mail: erikvandekraats@kpnmail.nl, Erkenning: juli 2011 

1. Structureel/ strategisch, EFT en AFFT, geweldloos verzet/verbindend gezag, 

oplossingsgericht perspectief 

2. Kind/jeugd en volwassenpsychiatrie, jeugdzorg, multi-stressgezinnen, prt, huiselijk 

geweld, kindermishandeling, verslavingsproblematiek, autisme 

3. Individueel, partners, gezin, netwerk, ambulante, dag – en klinische gezinstherapie, 

4. GGZ en jeugdzorg ( ambulant, dagbehandelingen, klinische ( gezinspsychiatrie) 

therapie ), verslavingszorg 

5. Individueel, groep, dvd, schriftelijke, mondelinge inbreng,  live. 

6. Supervisie, individueel of in groep kan in Wijhe, in Amsterdam of op werklocatie 

worden gegeven. 

 

Mevrouw M.J. van Lawick  

Nassaukade 104, 1052 CX Amsterdam Tel: 020-6863420 

E-mail: jvanlawick@gmail.nl, Erkenning: maart 1982 

1. integratief 

2. geweld in families, kinderen, multi-problem gezinnen 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk 

4. ambulant, zelfstandig gevestigd aan het Lorentzhuis Haarlem 

5. individueel en groep, live, dvd 

6. veel aandacht voor gender en cultuur 

 

Mevrouw J.M.T.H. van Lieshout 

Anfieldroad 69, 1098 WB Amsterdam, Tel: 06-53897281 / 020-6758412 

E-mail: marie-jose@psychotherapiecorelli.nl Erkenning: 21 oktober  2011 

1. nee 

2. nee 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk 

4. ambulant, zelfstandig gevestigd 

5. individueel, groep, live, dvd, audio, mondelinge/schriftelijke inbreng 

6. Tevens lid, supervisor, leertherapeut, opleider VGCT, supervisor lid-specialist VKJP, lid 

supervisor/leersupervisor NVP, Mindfulnesstrainer VVM/VMSN, lid NVVP.  

 

 

mailto:marie-jose@psychotherapiecorelli.nl


  

 

Mevrouw U.D. Macnack 

Swammerdamstraat 4-d, 1091 RT Amsterdam, Tel: 06-18362577 of 020-6680288 

E-mail: urmydmacnack@planet.nl, Erkenning: oktober 2012 

1. Transculturele systeembenadering, contextueel, intergenerationeel, narratief,  

strategisch 

2. Migratie, Levensfasen, rituelen en transities, Multi-Stressed families, Partner- 

relatie, mannen-vrouwen, Bovennatuurlijke klachtenbeleving-presentatie, Cultuur-

identiteit,  Caribische families, Geloof, Spiritualiteit, Shamanisme,  Geweld in relaties 

3. individueeFl, echtpaar, ouderpaar, gezin/groot-families, netwerk/communities 

4. ambulant, zelfstandig gevestigd, deeltijd, Community-Groepsaanbod 

5. geen voorkeur. 

 

De heer A.J.F. Neeleman 

Lomanstraat 29-2, 123-3, 1075 PT Amsterdam, Tel: 06-34441161 

E-mail: neele.ppan@gmail.com. Erkenning: oktober 2016 

1. 10 jaar seksuologiepraktijk  

2. jeugdzorg, ouderenzorg, paren, persoonlijkheidsproblematiek en seksuologie  

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk 

4. ambulant, zelfstandig gevestigd, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek, deeltijd, 

klinisch 

5. individueel, groep, live, dvd/video, mondelinge/schriftelijke inbreng (maar niet 

uitsluitend) 

 

Mevrouw C.M.M. van Nistelrooij 

Zocherstraat 47-3, 1054 LS Amsterdam, Tel: 06-23946748 

E-mail: carolinevannistelrooij@plein20.nl, Erkenning: februari 2009 

1. neen 

2. ja, kinder- en jeugd, omgangsbemiddeling 

3. individueel, echtpaar, gezin 

4. ambulant, zelfstandig gevestigd, verbonden aan RIAGG of polikliniek, deeltijd, klinisch. 

5. geen voorkeur. 

 

De heer F.J. van Oenen 

Stadhouderskade 561, 1073 BB Amsterdam, Tel:020-6732303 

E-mail: flipjanvanoenen@gmail.com, Erkenning: september 2002 

1. integratieve benadering: structureel/strategisch, psycho-educatief, directief. Alliantie- 

en feedback-gericht volgens Client Directed Outcome Informed (Scott Miller) 

werkwijze 

2. veel ervaring met de behandeling van de combinatie van individuele psychiatrische 

problematiek en gezinsproblematiek en systeeminterventies in crisissituaties 

3. echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk 

4. ambulant, verbonden aan Krisisdienst en Centrum voor Relationele Therapie Mentrum 

5. geen voorkeur 

 

mailto:neele.ppan@gmail.com
mailto:carolinevannistelrooij@plein20.nl


 

 

Mevrouw J.A.E. (Annelies) Onderwaater 

Van Reigersbergenstraat 636, 1052 WJ Amsterdam, Tel: 020-6764902 of 06-20462055 

E-mail: annelies.onderwaater@ziggo.nl, Erkenning: februari 2008 

1. Contextueel, systeemtheoretisch, structureel, psychodynamisch en 

hechtingsperspectief  

2. Intergenerationele problematiek; partnerrelatieproblematiek; crisisinterventie in   

multiproblemgezinnen; gecompliceerde rouw in een gezin door dood of verlies van 

gezondheid  

3. individueel, (echt)paar, ouderpaar en (samengesteld) gezin 

4. poliklinisch en zelfstandig gevestigd 

5. individueel, groep, mondelinge en schriftelijke inbreng, beeldmateriaal 

6. tevens gespecialiseerd in lichaamsgerichte psychotherapie (Pesso en sensorimotor), 

EMDR en rouwtherapie 

 

Mevrouw E.L. (Elien) van Oostendorp 

Landgoed Zonnestraal, Loosdrechtse bos 21d, 1213 RH Hilversum Tel: 06-19069890 

Erkenning: februari 2015 

1. hechtingsgerichte gezinstherapie 

2. (ernstige) gedragsproblemen en stemmingsstoornissen bij kinderen en jongeren, 

gezinnen (ouderparen)  

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, groepstherapie 

4. ambulant 

5. geen voorkeur 

6. ik werk in de supervisie ook met de poppetjes van Een Taal erbij 

 

Mevrouw J. (Janna) Phaff 

Singerstraat 90 1064 WP Amsterdam Tel. 06-24912176 

E-mail: jannaphaff@gmail.com, Erkenning: juli 2020 

1. Ik ben van oorsprong PMT-er en werk dus veel ervaringsgericht. Daarnaast werk  

Ik veel met de narratieve therapie, heb ik affiniteit met hechtingsgericht werken en  

De oplossingsgerichte stroming. 

2. brede problematiek van de kinder- en jeugdpsychiatrie. Eetstoornissen, ALK 

problematiek, autisme, angst en ouder-kind relatieproblemen 

3. individueel, gezin 

4. ambulant, klinisch, zelfstandig gevestigd, verbonden aan GGZ-centrum of polikliniek, 

deeltijd, kinder- en jeugdpsychiatrie 

5. geen voorkeur, dit gaat in overleg 

6. Tevens als supervisor geregistreerd bij NVPA 

 

mailto:annelies.onderwaater@ziggo.nl


  

 

Mevrouw M.C. (Marianne) Planque 

Frederik hendrikstraat 170 A, 1052 JH Amsterdam, Tel: 06-24543470 

E-mail: mplanque@icloud.com, Erkenning: december 2019 

1. Verbindend gezag, narratief 

2. Jeugd 

3. Individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk 

4. ambulant, zelfstandig gevestigd, verbonden aan GGZ-centrum of polikliniek, 

dagklinisch kinderen 6-12 jaar 

5. Individueel, groep, dvd, mondelingen/schriftelijke inbreng 

6. Mijn eigen werkervaring ligt vooral binnen de jeugd GGZ en jeugdhulpverlnening. 

7. Binnen eigen praktijk deels werkzaam. 

8. Geregistreerd supervisor bij SKJ 

 

 

Mevrouw M.E.J. Ploegmakers-Burg 

Prinsengracht 993, 1017 KM Amsterdam, Tel: 020-6122065 

E-mail: marianburgploegmakers@hotmail.com, Erkenning: november 1980 

1. structureel/strategisch, cybernetisch, psychoanalytisch 

2. prt, adolescenten, baby’s en kleine kinderen, eetproblematiek, psychosomatiek 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk 

4. ambulant, zelfstandig gevestigd, verbonden aan Riagg of polikliniek 

5. geen voorkeur 

 

Mevrouw F. Rhmaty 

Prins Hendrikkade 105 hs, 1011 AJ Amsterdam, Tel: 06-47548937 

E-mail:fariba.rhmaty@xs4all.nl, Website: www.rawankaw.nl 

Erkenning: mei 2011 

1. transculturele systeembenadering, biculturele relatietherapie 

2. traumaverwerking, migratie- en vluchtelingenproblematiek 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk, groot familiesysteem met 3 

generaties 

4. ambulant, zelfstandig gevestigd, verbonden aan Riagg of polikliniek 

5. geen voorkeur 

 

Mevrouw S.S.M. Roland 

Stadhouderskade 71,1072AE Amsterdam, Tel: 020-6762002 

E-mail: ssm.roland@planet.nl, Erkenning: augustus 2005 

1. neen 

2. traumagericht, levensfaseproblematiek 

3. individueel, ouderpaar, gezin 

4. ambulant, klinisch, zelfstandig gevestigd, verbonden aan RIAGG of polikliniek, deeltijd 

5. individueel, groep, live, dvd, mondelinge/schriftelijke inbreng 

6. veel ervaring met adolescenten problematiek. 

 



 

 

Mevrouw M.C. Sandel  

Daan Roodenburghplein 14, 1025 MP Amsterdam, Tel:06-50744226 

E-mail: mcsandel@hotmail.com, Erkenning: oktober 2011 

1. systeemtheoretisch: structurele, strategisch, contextuele, Multi-generationeel, 

narratieve (intgratief model) 

2. met name op het gebied van systeemtherapie met gezinnen, waarbij transculturaliteit 

en migratie een grote rol spelen en trauma 

3. individueel, echtpaar, gezin 

4. ambulant, verbonden aan Riagg of polikliniek 

5. geen voorkeur 

 

Mevrouw K.C.I. (Katharina) Schulz  

Borneostraat 1-F, 1094 CE Amsterdam, Tel: 06-40402919 

E-mail: Katharina.Schulz@upcmail.nl, Erkenning: oktober 2020 

1. narratieve therapie, AFT 

2. Ik werk als systeemtherapeut op een deetijdbehandeling / polikliniek voor 

persoonljkheidsstoornissen (cluster B/C). In mijn eigen praktijk geef ik PRT.  

3. individueel, echtpaar, gezin, netwerk, ouderpaar 

4. ambulant, zelfstandig gevestigd, verbonden aan GGZ-centrum of polikliniek, deeltijd, 

klinisch 

5. geen voorkeur 

 

Erica Siegers 

Cornelis Dopperkade 10-4, 1077 KN Amsterdam, Tel. 06-10512305 

E-mail: ericasiegers@planet.nl, Erkenning: oktober 2012 

1. structurele, intergenerationele, narratieve, integratieve, dialogische stroming en 

Mentalization Based (Family) Therapy 

2. kinder- en jeugdpsychiatrische problematiek, ASS, adolescentenproblematiek, 

ouderschapsproblematiek, samengestelde gezinnen, complexe systeemproblematiek 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk, Deeltijdbehandeling voor gezinnen 

(Mentalization Based Multi family Therapy) 

4. ambulant, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek, deeltijd 

5. individueel, groep 

 

Mevrouw N.E. Stam  

Oudezijds Voorburgwal 115, 1012 EN Amsterdam, tel. 0614375140 

E-mail: liesbethstam@yahoo.com, Erkenning: mei 1999 

1. partnerrelatiesysteem: systeemtheoretisch met aandacht voor differentiatie, 

constructivisme, narratief en communicatie, waarbij seksuele problematiek 

geïntegreerd wordt behandeld 

2. speciale ervaring binnen PRT: seksuele problematiek, fertiliteitsproblematiek, verschil in 

kinderwens tussen partners, echtscheidingsbemiddeling, speciale ervaring vanuit 

arbeidssituaties: burn-out, conflictbemiddeling, coaching 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, werksituatie 

4. Algemeen Ziekenhuis, zelfstandig gevestigd, organisatie bureau 

5. geen voorkeur 

 

mailto:Katharina.Schulz@upcmail.nl


  

 

Mevrouw K. Trede 

Nieuwe Herengracht 3, 1011 RJ Amsterdam, Tel: 020-4278670 

E-mail: katharinatrede@gmail.com, Erkenning: oktober 2012 

1. ervaringsgericht, narratief, oplossingsgericht en gezinsontwikkelingsgericht 

perspectief; Emotionally Focused Therapy 

2. psychiatrische problemen, geweld, migratie, ernstige ziekte, verslaving, 

multiprobleemgezinnen 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar gezin, netwerk 

4. ambulant, zelfstandig gevestigd, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek, deeltijd, 

klinisch en outreaching 

5. individueel, groep, dvd, mondelinge/schriftelijke inbreng 

 

Mevrouw M.M.G. (Monique) van der Ven 

Boeierstraat 48, 1086 VD Amsterdam, Tel: 06-5304810 

E-mail: mmgvdven@live.nl, Erkenning: januari 2017 

1. integratief; structureel/strategisch, cybernetisch, hechtinggeoriënteerd, narratief 

2. adolescenten/jong-volwassenen/partnerrelatie/multi-probleem gezinnen, 

ontwikkelingsstoornissen  

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk 

4. ambulant, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek, klinisch, deeltijd 

(dagbehandeling).  

5. geen voorkeur 

6. Werkervaring binnen Jeugdhulpverlening/Kinder- en Jeugdpsychiatrie/Volwassen 

psychiatrie 

 

Mevrouw A.M.C. de Voogt 

Herengracht 31, 1015 BB Amsterdam, Tel: 020-6221349/6202952(werk) 

E-mail: anna1@wxs.nl, Erkenning: april 1984 

1. strategisch, cybernetisch, feministisch 

2. adolescenten (losmakings) problematiek, oorlogsproblematiek, migranten 

hulpverlening, VHV 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk, werksetting 

4. ambulant, zelfstandig, klinisch, dagbehandeling 

5. geen voorkeur 

 



 

 

Mevrouw M.J. (Maggie) Wood 

Marten Corverhof 25, 1065 TH Amsterdam, Tel: 06-16018010 

E-mail: info@magsterwood.com, Erkenning: november 2021 

1. Eclectische spel van de Contextuele, met een portie Structurele en een vleugje 

Strategische stromingen 

2. Intergenerationele overdracht/trauma, Ouder-kind relatie en klachten van het 

individu in relatie tot de ander/ context 

3. Individueel, gezin, echtpaar, netwerk, ouderpaar 

4. Ambulant, zelfstandig gevestigd, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek, 

deeltijd 

5. Individueel en live 

 

Mevrouw A.F. van Doornik (Ady) 

Nieuwe Englaan 15, 1404 EA Bussum, Tel: 06-45448223 

E-mail: ady@dekontekst.nl, Erkenning: oktober 2015 

1. integratief (met veel aandacht voor het contextuele perspectief) 

2. kinder- en jeugdpsychiatrie, echtparen, ouder/systeemgesprekken, rouw en trauma 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin 

4. zelfstandig gevestigd en verbonden aan ggz-centrum of polikliniek 

5. geen voorkeur 

6. ontwikkelaar en trainer van Een Taal Erbij binnen de Kontekst (www.dekontekst.nl) 

 

Mevrouw L.W. (Lenny) Rodenburg  

Bremstraat 3, 1402 BD Bussum, Tel: 06-45663281 
E-mail: info@lennyrodenburg.nl, Erkenning: februari 2013  

1. structureel strategische stroming, methodiek Geweldloos verzet / Nieuwe Autoriteit;  

EFT / AFFT 

2. kind / jeugd en volwassenpsychiatrie, complexe gezinsproblematiek, EFT / AFFT, 

vechtscheidingen 

3. individueel, echtpaar, gezin, netwerk 

4. GGZ (ambulant, dagbehandeling, klinische behandeling, psychiatrische 

gezinsbehandeling), revalidatiecentra 

5. geen voorkeur 

6. Supervisie kan gegeven worden in Naarden of Almere. 

 

De heer J.M. Zoetmulder 

Bremstraat 3, 1402 BD Bussum, Tel: 06-28536589 

E-mail: jaapzoetmulder@outlook.com  Erkenning; november 2009 
1. integratieve therapie (waarbij ik veel aandacht besteed aan het hechtings- en het 

narratieve perspectief) en emotionally focused couple/family therapy 

2. relatieproblematiek; gezinnen met adolescenten/jong volwassenen; nieuw-

samengestelde gezinnen; rouwproblematiek; ernstige ziekte, trauma, werkproblemen 

3. individueel, echtpaar, gezin 

4. ambulant, zelfstandig gevestigd, verbonden aan RIAGG of polikliniek, deeltijd 

5. individueel, groep, liefst ook middels video of audio 

 

mailto:jaapzoetmulder@outlook.com


  

 

De heer F.O. Kalsbeek  

Groenland 9, 1759 XA Callantsoog, Tel: 0224-215712 

E-mail: f.o.kalsbeek@quicknet.nl, Erkenning: april 1998 

1. cybernetisch- strategisch, psychoanalytisch 

2. persoonlijkheidsstoornissen 

3. individueel, echtpaar, gezin, network 

4. ambulant, verbonden aan Riagg of polikliniek, klinisch 

5. combinatie van dvd en mondelinge/schriftelijke inbreng 

 

De heer R.A. Pluut 

Bloemgaarde 8, 1902 HD Castricum, Tel: 0251-657938 

E-mail: rickpluut@ziggo.nl, Erkenning: oktober 1991 

1. structureel/strategisch, cybernetisch 

2. psychiatrie/volwassenen en - adolescenten, nieuw samengestelde gezinnen,  

(bi-culturele) echtpaartherapie 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk, breed georiënteerd 

4. ambulant, klinisch 

5. individueel en groep, live, dvd 

 

Mevrouw A.L.S. (Arianne) Nelemans 

Polderweg 19 C, 1782 EC, Den Helder, Tel: 06-40220554 

E-mail:  info@praktijknelemans.nl, Erkenning: september 2021 

1. eclectisch, integratief, (m.n. narratief, contextueel, oplossingsgericht); tevens 

geweldloos verzet en aspecten van cognitieve gedragstherapie 

2. veel ervaring met individuele systeembehandelingen, ouderbegeleiding, 

relatieproblemen op verschillende gebieden en  gezinstherapie in  de kinder- en 

jeugdpsychiatrie/jeugdhulpverlening 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk 

4. ggz (ambulant en klinisch), orthopedagogische setting en jeugdhulpverlening. Sinds 

2017 zelfstandig maar soms in opdracht van verschillende organisatie 

5. individueel en groep (met video en reflectieverslagen) 

6. nee 

 

 

Mevrouw J.C. (Joan) van den Bos 

Diemen, Tel: 06.52323508 

E-mail: joanvandenbos@planet.nl, Erkenning: oktober 2021 

1. hechtingsgerichte gezinstherapie en intergenerationeel werken  

2. jeugdhulpverlening, pleegzorg en adoptie  

3. individueel, ouderpaar, gezin, netwerk 

4. ambulant, jeugdhulpverlening 

5. geen voorkeur 

6. nee 

7. Een transculturele houding is voor mij van wezenlijk belang in mijn werk, in supervisie en 

in mijn leven. Gehechtheid, verbinding, vertrouwen, eigen kracht, gelijkwaardigheid en 

samenwerken zijn belangrijke thema’s in mijn werk. 

 

mailto:info@praktijknelemans.nl
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De heer J.A.N. Truyens 

Kruizemunthof 2, 1115 DZ Duivendrecht, Tel:020-6956576 

E-mail: truyens@psioc.nl, Erkenning: augustus 1993 

1. systemische psychotherapie 

2. kinderen, jeugdigen en volwassenen met psychiatrische klachten, psychotrauma; 

complexe pathologie 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk, residentieel 

4. ambulant en klinische GGz 

5. individueel, live, dvd 

6. ook opleider en supervisor van VGCt en VKJP 

 

 

Mevrouw M.J.A.H. van Aanhold  

van Eedenstraat 16, 2012 EM Haarlem, Tel: 023-5297161, 023-5310346  

Erkenning: mei 2011  

1. integratief 

2. problemen met adolescenten d.m.v. Nieuwe Autoriteit/Geweldloos Verzet, en 

partner-relatieproblemen d.m.v. EFT 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk  

4. ambulant, zelfstandig gevestigd, verbonden aan RIAGG of polikliniek, klinisch 

5. individueel, live, dvd, groep 

 

De heer M.T.J. (Marco) Bijtenhoorn 

Kinderhuissingel 4p-r, 2013 AS Haarlem, Tel: 06-10805949 

Erkenning: september 2021  

1. EFT 

2. nee 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin  

4. ambulant, zelfstandig gevestigd, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek 

5. geen voorkeur 

 

Mevrouw A. (Annemarie) Boevé 

van ’t Hoffstraat 85, 2014 RB Haarlem, Tel: 06-42188811 

E-mailadres: anne.boeve@casema.nl 

Erkenning: januari 2018 

1. MBT, EFT, symbooldrama 

2. Trauma, hechting en persoonlijkheidsproblemen.  Kind/jeugd en volwassenen 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk  

4. ambulant, zelfstandig gevestigd, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek 

5. geen voorkeur 

6. locatie supervisie: zowel mogelijk in Haarlem als Den Haag 

 

Mevrouw M.H.A. te Brömmelstroet 

Prins Bernhardlaan 20, 2032 HA Haarlem, Tel.: 023-5358091 

E-mail: brommel7@hetnet.nl, Erkenning: februari 2014 

1. gedragstherapeutische systeemtherapie, structureel, communicatie, EMDR en 

systeem 

2. partnerrelatieproblematiek, psychiatrie volwassenen en adolescenten, trauma 

3. individueel, (echt)paar, ouderpaar, gezin 

4. ambulant, gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (Riagg/polikliniek) 

5. geen voorkeur 

mailto:anne.boeve@casema.nl


  

 

6. Spreekt Engels en Duits. Ook supervisor VGCt en Practitioner EMDR. 

 

De heer H.C.J. Delpeut 

Spaarne 21, 2011 CD Haarlem, Tel.: 020-5452142 

E-mail: hdelpeut@xs4all.nl, Erkenning: mei 2007 

1. multimethodisch vanuit een intergenerationele en cybernetische basis 

2. ja, namelijk psychiatrische problematiek bij volwassenen en ouderen, 

levensfasenproblemen, partner-relatieproblemen, problemen gerelateerd aan 

migratie en (culturele) identiteit 

3. individueel, echtpaar, gezin, netwerk 

4. ambulant, klinisch, zelfstandig gevestigd, verbonden aan RIAGG of polikliniek 

5. individueel, dvd, groep 

 

De heer E. van der Elst 

Van Eedenstraat 12, 1220 EM Haarlem, Tel: 023-5310346 

E-mail: erikvanderelst@lorentzhuis.nl, Erkenning:  

1. systeemtheorie, multi-methodisch waarbij ik, vanuit de basis, vanuit de cybernetische 

stroming werk 

2. niet zozeer qua problematiek. Gezien dat ik naast dat ik systeemtherapeut ben 

tevens dramatherapeut ben, heb ik wel speciale ervaring in het werken met 

creatieve middelen. 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk 

4. abulant, klinisch, zelfstandig gevestigd, verbonden aan RIAGG of polikliniek 

5. geen voorkeur 

 

mailto:erikvanderelst@lorentzhuis.nl


 

 

Mevrouw C.M.A. Felix 

Van Eedenstraat 16, 2012 EM Haarlem, Tel: 023-5310346 

E-mail: l.felix@lorentzhuis.nl, Erkenning: februari 2017 

1. EFT en Verbindend Gezag, hechtingsperspectief 

2. hechtingsproblematiek, psychiatrische problematiek 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk, groepsbehandeling van paren 

4. ambulant, deeltijd, klinisch, zelfstandig gevestigd en verbonden aan ggz-centrum of 

polikliniek 

5. geen voorkeur 

6. tevens supervisor EFT en leertherapeut 

 

Mevrouw M.C. Friedl 

Oranjeplein 19, 2012 LN Haarlem, Tel: 023-5313222  

E-mail: M.Friedl@planet.nl, Erkenning: april 1990 

1. emotionally focused therapy, contextueel en experienteel 

2. ernstig getraumatiseerden, psychiatrische problematiek. 

3. individueel, relatie, gezin, netwerk 

4. zelfstandig gevestigd 

5.  individueel, live, dvd, mondeling, schriftelijke inbreng. In overleg met supervisant(e). 

 

Mevrouw C.H. Hopma 

Haarlem, Tel: 06-15114129, E-mail: tineke.hopma@hetnet.nl, Erkenning: april 2013 

1. Ik werk vooral integratief (hierbij hecht ik veel belang aan het transgenerationele 

aspect en het ervaringsgerichte perspectief) en oplossingsgericht. 

2. Op het gebied van huiselijk geweld, waaronder partner- en kindermishandeling en 

het daarbij intensief samenwerken met ketenpartners 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk, groepstherapie 

4. ambulant, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek, deeltijd, klinisch 

5. individueel, groep, live, dvd (inbreng van materiaal (film) essentieel: minder praten 

OVER). Ik werk volgens het vraag-focus-reflectie-model. 

6. supervisie als interpersoonlijk leerproces, gericht op persoonlijke ontwikkeling (o.a. 

eigen stijl ontwikkelen), bewustwording en gebruik maken van je interne dialoog 

(Rober), relatie tussen supervisant en supervisor, veiligheid. 

 

De heer K. van de Klundert 

Houtmarkt 51; 2011 AL  Haarlem; Tel: 023-5405315. Erkenning: januari 2014 

E-mail: mail@psychotherapie-haarlem.nl 

1. structureel/strategisch, cognitief-gedragstherapeutisch, narratief. 

2. angststoornissen, eetstoornissen, forensische problematiek, persoonlijkheids- 

stoornissen, rouw. 

3. individueel, echtpaar, ouders, gezin. 

4. ambulant, klinisch, verbonden aan ggz-centrum/polikliniek, zelfstandig gevestigd. 

5. Voorkeur supervisie: individueel, groep, dvd. 
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De heer E.H. (Erik) Lagendijk   

Bloemveldlaan 53 2015 HC Haarlem, Tel: 06-28575272 

Email: Eriklagendijk@planet.nl Erkenning: september  2019 
1. nee 

2. forensische problematiek, gedragsproblemen en seksueel grensoverschrijdend 

gedrag binnen systemen 

3. individueel, echtpaar, gezin, netwerk 

4. ambulant, zelfstandig gevestigd, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek 

5. individueel, live, groep 

6. ook geregistreerd als supervisor bij de VGCt 

 

Mevrouw V.E.L. Limpens   

Lorentzhuis, Van Eedenstraat 16, 2012 EM Haarlem, Tel: 023-5310346 en 06-18211614 

Email: v.limpens@lorentzhuis.nl, Erkenning: 26 oktober 2015 

1. Systemische psychotherapie. Ik integreer meerdere perspectieven binnen de 

systeemtheorie (m.n. intergenerationeel-, structureel-, gehechtheid- en narratief 

perspectief). Tevens psychodynamisch georiënteerd. 

2. Multigestresseerde gezinnen waarbij sprake is van intergenerationele overdracht van 

trauma-, hechting- en/of persoonlijkheidsproblematiek. 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk, groepen 

4. ambulant, zelfstandig gevestigd, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek 

5. individueel, groep 

6. Ik geef ook systemische supervisie in het kader van de opleiding tot GZ psycholoog, 

psychotherapeut of klinisch psycholoog. Tevens mogelijkheid voor afspraken in de 

gemeente Utrechtse Heuvelrug (provincie Utrecht). 

 

De heer H. Rappoldt 

Van Nesstraat 60, 2024 DP Haarlem, Tel.: 023-5263041, 06-18441818 

E-mail: hrappoldt@online.nl, Erkenning: 8 juni 2006 

1. existentieel, intergenerationeel, structureel, gedragsmatig 

2. depressieve stoornissen, nieuw samengestelde gezinnen 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk 

4. ambulant, zelfstandig gevestigd, verbonden aan RIAGG of polikliniek 

5. geen voorkeur 

6. tevens lid, supervisor VKJP en leersupervisor 

 

Mevrouw M.C. Römer 

Van Eedenstraat 16, 2012 EM Haarlem, Tel: 023-5310346 

E-mail: m.romer@lorentzhuis.nl, Erkenning: juli 2011 

1. integratief 

2. psychiatrische problematiek bij volwassenen en kinderen, relatie- en 

gezinsproblematiek 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, groepstherapie 

4. ambulant, zelfstandig gevestigd, klinisch 

5. groep, individueel, live-supervisie 

6. ervaring met mindfulness voor kinderen met psychiatrische problemen en hun ouders 

 

mailto:Eriklagendijk@planet.nl
mailto:hrappoldt@online.nl


 

 

 

De heer J. (Jeroen) Wierstra 

Lorentzhuis, Van Eedenstraat 16, 2012 EM Haarlem, tel.: 06-54366599  

E-mail: lorentzhuis@gmail.com, Erkenning: februari 2017 

1. nee  

2. Verbindend gezag/Geweldloos verzet, FHG, KudK 

3. Individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk, groepstherapie 

4. zelfstandig gevestigd 

5. individueel, groep, beeldmateriaal, audio, mondelinge/schriftelijke inbreng 

 

Mevrouw. F. (Flora) van Grinsven 

Lorentzhuis, van Eedenstraat 16, 2102 EM Haarlem, tel. 06-49914651 

E-mail: f.vangrinsven@lorentzhuis.nl,  Erkenning: oktober 2008 

1. integratief, d.w.z. meerdere perspectieven binnen de systeemtheorie  

2. gezinnen met (zeer) jonge kinderen, kinder- en jeugdpsychiatrische stoornissen, KOPP 

problematiek, hoog conflictscheidingen, echtpaarrelatietherapie, multigestresseerde 

families  

3. gezin, netwerk, ouderpaar, echtparen  

4. ambulant, vrijgevestigd in het Lorentzhuis  

5. individueel, groep, beeldmateriaal, audio, mondelinge/schriftelijke inbreng. 

6. – 

7. geen voorkeur 

 

De heer G. van Ramshorst  

Commandeurslaan 15, 1851 XP Heiloo; Tel: 06-19906915 

E-mail: g.van.ramshorst@hccnet.nl, Erkenning: juni 2001 

1. contextuele, structurele-strategische, directieve, gedrags- en multi-culturele therapie. 

2. kinder- en jeugdpsychiatrie-stoornissen, jeugdhulpverlening, multi-problem gezinnen, 

gedragsproblematiek 

3. individueel, echtpaar, ouders, gezin, multi-disciplinaire teams, co-therapie met non-

verbale therapeuten 

4. ambulant, klinisch, werkzaam in setting en zelfstandig 

5. geen voorkeur 

 

 

Mevrouw P. Kruijdenberg 

Villa Verbinding Loosdrechtse Bos 21D 1213 RH Hilversum, tel: 06-53659353 

E-mail: petra@villa-verbinding.nl 

1. hechtingsgerichts-/emotiegericht DDP, ABFT en EFT 

2. (ontwikkelings)trauma, hechtingsproblemen, suicidaliteit en depressie bij jongeren 14-

23, complexe gezinsproblematiek.  

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk 

4. ambulant gevestigd bij Villa Verbinding 

5. individueel, groep, audio, mondelinge/schriftelijke inbreng 

mailto:f.vangrinsven@lorentzhuis.nl


  

 

Mevrouw M. (Margo) van der Stelt 

Drakenstein 57 1121 HD Landsmeer, Tel: 06-2460 7976 

E-mail: marstelt@live.nl Erkenning: oktober 2020 

Werkt bij Levvel (ac. Centrum kinder- en jeugdpsychiatrie) 

1. geweldloos verzet 

2. reuime ervaring met kind-en jeugdpsychiatrie 

3. ouderpaar, gezin, netwerk, groepsbehandeling 

4. ambulant, verbonden aan GGZ of polikliniek 

5. geen voorkeur, dvd, mondelinge/schriftelijke inbreng 

 

Mevrouw F.N. (Femke) Kamphuis 

Eemster 66, 7991 PT, Dwingeloo, Tel: 06-14590991 

E-mail: femkenelleke@hotmail.com, Erkenning: oktober 2019 

1. met name Mentalization-Based Treatment voor gezinnen, Multisysteemtherapie en 

geweldloos verzet  

2. ruime ervaring met: crisisgevoelige gezinnen met problemen op het gebied van 

veiligheid en zorgmijding, uiteenlopende kinder- en jeugdpsychiatrische problemen 

waaronder eetstoornissen  

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk 

4. (kinder- en jeugd)psychiatrie, volwassenenpsychiatrie 

5. individueel of kleine groep 

6. naast systeemtherapeut ook kinder- en jeugdpsychiater 

7. registratie bij NVP in aanvraag 

 

Mevrouw M.L. Hinfelaar 

Kerkstraat 6, 1141 BH Monnickendam, Tel: 06-25376288 

E-mail: zonnepad@gmail.com, Website: www.praktijkzonnepad.nl  

Erkenning: januari 2014  

1. nee 

2. kinderen en jongeren, gezinnen, speciaal in IMH (0-6 jaar) 

3. individueel, ouderpaar, gezin, netwerk, pleeggezinnen 

4. ambulant, zelfstand gevestigd, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek 

5. mondelinge/schriftelijke inbreng 

mailto:marstelt@live.nl
mailto:zonnepad@gmail.com
http://www.praktijkzonnepad.nl/


 

 

Mevrouw M.G.T. Kamphuis 

Raadhuisstraat 28, 1474 HH Oosthuizen (NH) 

E-mail: mirjamkamphuis@hetnet.nl of m.kamphuis@psychro.nl Erkenning: maart 2011 

1. intergenerationeel, cybernetisch, psychodynamisch 

2. (ernstige) psychiatrische problematiek bij adolescenten, multi family therapy, 

arbeidsproblematiek 

3. Individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk, multi family 

4. ambulant, zelfstandig, verbonden aan Riagg of polikliniek, deeltijd 

5. geen voorkeur 

 

Mevrouw K.J. (Klazina) Blokland 

Verlaat 30, 1734 JN Oude Niedorp, tel: 06-43753596 

E-mail: kblokland@live.nl Erkenning: oktober 2019 

1. Non Violent Resistance (NVR) 

2. GGZ spoedeisende zorg, licht verstandelijk beperkten (LVB), Kinder- en 

Jeugdpsychiatrie 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, begeleiden en coachen van teams 

4. ambulant, verbonden aan Riagg of polikliniek, deeltijd, klinisch 

5. geen voorkeur 

 

Mevrouw E.H.A.J. Kohnhorst 

Sluisvaart 46, 1191 HD Ouderkerk a/d Amstel, tel: 020-4967494, 06-24738294 

E-mail: ellen.kohnhorst@gmail.com, Erkenning: november 2004 

1. integratief 

2. onbegrepen lichamelijke klachten en eetstoornissen 

3. individueel, ouderpaar, gezin, netwerk, rondetafelgesprekken 

4. ambulant, verbonden aan Riagg of polikliniek, klinisch 

5. groep of individueel 

6. ook ervaring met ‘infants’ (0-3-jarigen) 

 

Mevrouw B.A.R. van der Meer 

Mauricialaan 40, 2051 LH Overveen, Tel: 06-21467308 

E-mail: mail@arvandermeer.nl Erkenning: oktober 2007 

1. ja, namelijk: EFT, emdr en systeem, integratief werken vanuit verschillende 

perspectieven/stromingen 

2. ja, namelijk partnerrelatieproblematiek, hechting., psychiatrische gezinsbehandeling, 

trauma, onbegrepen lichamelijke klachten. 

3. individueel, echtpaar, gezin, organisatie 

4. ambulant, klinisch, zelfstandig gevestigd 

5. geen voorkeur 

6. Steekwoorden: enthousiasme voor het vak en veel aandacht voor de werkrelatie in de 

behandeling; samen met de supervisant zoeken ‘naar wat werkt’ bij dit systeem 

mailto:mirjamkamphuis@hetnet.nl
mailto:m.kamphuis@psychro.nl
mailto:kblokland@live.nl


  

 

 

De heer E.M. (Erick) Filemon 

Dorpsweg 129A-42, Schellinkhout, Tel: 06-30711413 

E-mail: erickfilemon12@gmail.com,  Erkenning: april 2020 

1. nee 

2. Kinderen en Jeugd, trauma 

3. individueel, ouderpaar, echtpaar 

4. ambulant, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek, deeltijd, klinisch 

5. geen voorkeur, live, audio, mondelinge/schriftelijke inbreng 

6. nee 

7. gepensioneerd, verbonden aan CTTO in Amsterdam 

 

De heer S. Salverda 

Magnolialaan 56, 1834 KE Sint Pancras, Tel: 072-5613096 

E-mail: sikko.salverda@gmail.com, Erkenning: september 2007 

1. E(motionally F(ocussed) T(herapy), erkend supervisor EFT, strategisch, structureel, 

schematherapie voor echtpaarproblematiek  

2. echtpaarproblematiek/echtparen met geweldsproblematiek, gezinnen met 

psychiatrische problematiek o.a. persoonlijkheidsstoornissen  

3. individueel, echtpaar, gezin, netwerk  

4. ambulant, deels zelfstandig gevestigd, deels op forensische polikliniek  

5. individueel, groep, live, online,   

 

 

Mevrouw M.C.W.M. Schirris 

Mr. J.C. Bürhmannlaan 15-17, 1381 GH Weesp, Tel: 0294-416343, 06-20278552 

E-mail: m.c.schirris@kpnplanet.nl, www.psychotherapieensupervisie.nl,  

Erkenning: december 2002 

1. psychodynamisch, narratief, creatieve gezinstherapie/drama 

2. meerlingen problematiek, adoptie, gezinnen met psychiatrische problemen, PRT, 

depressie en angststoornissen 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk 

4. ambulant, zelfstandig gevestigd en verbonden aan Riagg of polikliniek 

5. geen voorkeur; samen met supervisant geschikte vorm zoeken 

6. mijn fascinatie gaat uit naar behandelingen waarin gewerkt wordt met co-

therapeuten. Actieve bewerking van parallel processen in therapie 

 

Dr Ramón Karamat Ali  

Liverpool, Engeland (Online of in NL: Zaandam, Amsterdam, Utrecht) 

Telefoon:  ++44-(0)7758 123 116 

Emailadres: dr.rkaramatali@gmail.com Erkenning: September 2019 

 

1. supervisie gezins-en systeemtherapie vanuit een hechtingsperspectief, en als 

supervisor ook in Attachment Narrative Therapie (ANT), en de structurele stroming.  Ik 

heb ook training in Evidence-Based suspervisie.jeugdhulpverlening, 

ouderschapsorganisatie na echtscheiding 

2. m.n. werken met gezinnen en adolescenten, depressie in adolescenten, zelf-

verwonding, intercultureel werk; veel ervaring met werken met kinderen en 

pleegouders en hun kinderen, alsook de netwerken rond kinderen die uit huis 

mailto:m.c.schirris@kpnplanet.nl
http://www.psychotherapieensupervisie.nl/
mailto:dr.rkaramatali@gmail.com


 

 

geplaatst zijn 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk 

4. ambulant, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek, klinisch, zelfstandig gevestigd 

5. geen voorkeur: Ik heb ervaring met live, individueel, groep, audio, 

mondelinge/schriftelijke inbreng, maar meeste ervaring met groeps, live en 

audio/visueel 

 

De heer J. Bom 

Zuiderwouderdorpsstraat 76, 1153 PG Zuiderwoude, Tel: 020-4031189 

E-mail: bureaubom@planet.nl, Erkenning: januari 2001 

1. strategisch, structureel en narratieve benadering 

2. Kinder- en Jeugd psychiatrie; Gehandicaptenzorg; chronische problematiek 

3. individueel; echtpaar; ouderpaar; gezin; netwerk 

4. ambulant; zelfstandig gevestigd; klinisch; als consulent voor het Centrum voor 

Consultatie en Expertise 

5. individueel, groep, live dvd etc 

 

Overijssel 
 

De Heer J.B.J. (John) Wolbers 

De Tormentil 8, 7665 EE, Albergen, tel. 06-43253385 

E-mail: john.wolbers@outlook.com 

Erkenning: oktober 2020 

1. integratief ( met accent op structureel-strategische, contextuele, narratieve en 

hechtings-georiënteerde stromingen 

2. Brede ervaring in de kinder- en jeugdpsychiatrie, psychotrauma, angst- en stemming, 

ontwikkelingsproblematiek, echtscheidingsproblemen, jonge kinderen, pubers, 

adolescenten, jong-volwassenen  

3. Individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk 

4. Ambulant, deeltijd, verbonden aan GGZ centrum/polikliniek 

5. Individueel, groep, live, audio, dvd, mondelinge/schriftelijke inbreng (geen voorkeur) 

 

 

Mevrouw H.G. (Ria) Brinkman-Jansen 

Dorpsstraat 8, 7468 CK, Enter, tel. 0623527076 

E-mail: info@nainsysteemtherapie.nl, www.nainsysteemtherapie.nl 
Erkenning: september 2020 

1. EFT/MBT Hechtingsgerichte therapie  

2. hechtingsproblematiek, ontwikkelingsproblematiek, persoonlijkheidsproblematiek 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin 

4. ambulant, klinisch, verbonden aan GGZ of polikliniek, zelfstandig gevestigd, deeltijd 

5. individueel, groep, audio, mondelinge/schriftelijke inbreng 

6. 37 jaar gewerkt bij de specialistische GGZ, systeemtherapie in combinatie met 

mailto:bureaubom@planet.nl
mailto:john.wolbers@outlook.com
mailto:info@nainsysteemtherapie.nl
http://www.nainsysteemtherapie.nl/


  

 

behandelingen voor Persoonlijkheidsproblematiek, Trauma behandelingen.  

EFT, MBT, Narratieve stroming, Gezinsbehandelingen, Groepsbehandelingen.  

Eigen praktijk sinds 2013 en vanaf 2021 volledig vanuit eigen praktijk werkzaam. 

 

Mevrouw M. (Marloes) Nijboer-van Dijk 

Jan Prengeweg 21, 7693 TD, Sibculo, tel. 06-51783510 

E-mail: mnijboer@intermetzo.nl, Erkenning: augustus 2020 

1. eclectische stijl, afgestemd op de variërende vraag vanuit clientsystemen 

2. specialistische jeugdzorg, complexe problematiek. Specifieke ervaring in geweldloos 

verzet en nieuwe autoriteit. 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk 

4. ambulant, klinisch, verbonden aan GGZ of polikliniek 

5. geen voorkeur 

mailto:mnijboer@intermetzo.nl


 

 

 

Mevrouw M. (Mirjam) Jansen 

Nieuwe rij 17, 7413 ZX Deventer, tel. 06-30237561  

E-mail: m.jansen@jeugdggz.com, Erkenning: april 2008  

1. integratieve manier van werken (structureel-strategisch, narratief, intergenerationeel, 

oplossingsgericht en EFT, EFFT)  

2. gezinsproblematiek, ouderproblematiek, kinder/jeugdpsychiatrie, trauma, 

vechtscheidingen, partner-relatie problematiek  

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, context  

4. veel ervaring met  ambulante psychotherapie, verbonden aan GGZ of ( forensische) 

polikliniek, 

5. individueel en groep. Voorkeur voor het samen bekijken van beeldfragmenten. Ook 

life supervisie is mogelijk. 

6. tevens  registratie van supervisor bij de NVP  

7. als (hoofd)opleider betrokken bij de opleiding voor systemische psychotherapie en 

systeem therapeutisch werkende en help graag mee in het zoeken naar een eigen 

stijl van de supervisant.  

 

Mevrouw S.L.M. Jorna  

Claes Jansz Visscherstraat 50, 7425 PP Deventer 

E-mail: slmjorna@home.nl, Erkenning: november 1999 

1. breed en integratief behandelmodel; o.a. structureel-strategisch, intergenerationeel, 

oplossingsgericht (SFT), hechtingsperspectief (EFT/EFFT), gender en cultuur sensitief. 

2. Problematiek bij volwassenen (o.a. trauma, persoonlijkheidsproblematiek), 

partnerrelatieproblematiek, gezinsproblematiek, problemen in teams. 

3. individueel, echtpaar, gezin, behandelcontext/netwerk 

4. ambulante psychotherapie/psychiatrie, forensische psychiatrie, management GGZ  

5. individueel en groep; met behulp van mondelinge/schriftelijke inbreng, video en 

audio. 

6. focus op  integratie theoretisch en  methodische kaders en persoonlijke attitude; 

ontwikkeling sterke kanten en vergroten mogelijkheden  en veerkracht bij zowel 

cliënten als supervisant 

7. erkend supervisor bij de NVP 

 

De heer J.A.E. (Gert-Jan) van Haaren 

Laan van Borgele 3, 7415 DZ Deventer, Tel: 06-22124060 

E-mail: houtbakker@hotmail.com, Erkenning: Januari 2023 

 

1. structureel, narratief, oplossingsgericht, strategisch 

2. werkervaring vanuit meerdere GGZ-instellingen, kinder- en jeugdpsychiatrie en 

volwassenen, adolescenten, gedragsstoornissen, jeugdbescherming, 

gezinsproblematiek, partner-relatieproblematiek 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk 

4. ambulant, verbonden aan Riagg of polikliniek, deeltijd, klinisch 

5. geen voorkeur 

 

 

Mevrouw D. Linskens 

Oisterweg 22A 7431 EK Diepenveen, telefoon 06-12504071 

E-mail: debbylinskens@gmail.com Erkenning oktober 2020 

1. integratief met focus op structureel-strategisch, contextuele en narratieve stromingen 

mailto:houtbakker@hotmail.com
mailto:debbylinskens@gmail.com


  

 

2. brede ervaring in de specialistische GGZ (kinder-en jeugdpsychiatrie) 

persoonlijkheidsproblematiek (suicidaliteit/automutilatie), spychotrauma, angst- en 

stemmingsproblemen, ontwikkelingsproblematiek, echtscheidingsproblemen en 

eetstoornissen, bij kinderen, pubers, adolescenten, jongvolwassenen en hun ouders. 

3. individueel, gezin, echtpaar, netwerk (netwerktraining vanuit de Dialectische 

Gedragstherapie (DG) en oudergroep eetstoornissen), ouderpaar 

4. ambulant, verbonden aan Riagg of polikliniek, deeltijd, klinisch (kliniek jeugd), anders 

namelijk: familiebedrijven (profit sector) 

5. individueel, groep, live/zoom, beeldmateriaal, mondelinge/schriftelijke inbreng 

6. in het bijzonder: geregistreerd SKJ als gedragswetenschapper.  

Overige informatie: Leren is een proces waarbij heersende representaties van mij als 

supervisor en de supervisant voortdurend in vraag worden gesteld. Het is een continue 

proces van reflecteren en uitdagen wat we weten en hoe we dat weten. Ik ga ervan 

uit dat dit een wederzijds proces van elkaar inspireren is Ik prefereer een 

persoonsgerichte benadering van supervisie. 

 

 

Mevrouw S.M.J. (Sylvia) Stoverink 

Cornelis Jolstraat 26, 7482 VZ Haaksbergen, Tel: 06-19334805 

E-mail: info@sylviastoverink.nl, Erkenning: februari 2013 

1. Ik werk vanuit verschillende systeemtheoretische perspectieven en kijk wat passend is. 

Meestal kom ik uit bij het hechtingsperspectief (EFT, AFFT, ABFT), het dialogisch 

perspectief (Rober),  het intergenerationele perspectief en het 

ontwikkelingsperspectief. 

2. verslavingsproblematiek, psychiatrische problematiek, hechtingsproblematiek, 

huiselijk geweld. 

3. individueel, partner-relaties, gezinnen met oudere kinderen en (jong)volwassenen 

4. ambulant in de SGGZ (verslavingszorg) en eigen praktijk  

5. individueel, groep (max. 4  personen), audiovisuele/schriftelijke/mondelinge inbreng  

 

Mevrouw K. (Karin) Dijkman 

Geurdsweg 4, Hengelo, Tel: 06-23618244 

E-mail: info-@kade-counseling.nl Erkenning: december 2018 

1. Ik ben multi methodisch opgeleid, de vraag en problematiek van cliënten zijn leidend 

voor het aanbod en mijn manier van werken. Voor supervisie geldt voor mij dat 

supervisie, onder andere, ondersteunend moet zijn in het ontwikkel- leer proces 

waarin variatie geboden kan worden uit verschillende ( bewust gekozen) 

methodieken die aansluiten bij de cliënten en de therapeut. Oefenen en nadenken 

over wat nodig is. Ik kan spreken over een integratief model met onder andere: 

structureel strategisch, ontwikkelingsperspectief, narratief en hechtingsgericht ( EFT 

Therapeut). Binnen de KJP ben ik opgeleid als DGT therapeut. 

2. kinder- en jeugdpsychiatrie, echtscheidingsproblematiek, 

geweldproblematiek, gezin en relatieproblematiek 
3. individueel, echtpaar, gezin, netwerk  

4. ambulant, zelfstandig gevestigd, klinisch, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek, 

deeltijd, klinisch 

5. geen voorkeur 

6. als supervisor geregistreerd bij de NVPA 

 

mailto:info@sylviastoverink.nl
mailto:info-@kade-counseling.nl


 

 

Mevrouw H.M. (Marieke) Warnawa 

Engelwortel 2, Nijverdal, Tel: 06-33046158 

E-mail: marieke@praktijksolide.nl, Erkenning: april 2019 

1. Ik werk vanuit verschillende stromingen waarin de vraag van het individu of het 

systeem leidend is. In de afgelopen jaren heb ik diverse opleidingen gevolgd en ben 

ik gevorderd EFT therapeut.  

2. Ik heb veel ervaring binnen de LVB doelgroep, de kinder- en jeugdpsychiatrie en het 

FACT jeugd team. Ik ben veel verbonden geweest een klinische groepen en heb 

daarin veel ervaring met het werken met teams, parallelprocessen en het creëren 

van gezamenlijke behandelcontexten. 

In mijn praktijk zie ik veel echtparen voor partnerrelatietherapie en individuen voor 

zowel systeemtherapie als schematherapie. 

3. Individueel, echtpaar, gezinnen, teams  

4. Klinisch, deeltijd, ambulant, zelfstandig gevestigd 

5. Individueel, groep en maak graag gebruik van videobeelden of ander beeldend of 

visueel materiaal. 

 

 

De heer E.B. (Erik) van de Kraats 

Wijhe, E-mail: erikvandekraats@kpnmail.nl, Erkenning: juli 2011 

1. Structureel/ strategisch, EFT en AFFT, geweldloos verzet/verbindend gezag, 

oplossingsgericht perspectief 

2. Kind/jeugd en volwassenpsychiatrie, jeugdzorg, multi-stressgezinnen, prt, huiselijk 

geweld, kindermishandeling, verslavingsproblematiek, autisme 

3. Individueel, partners, gezin, netwerk, ambulante, dag – en klinische gezinstherapie, 

4. GGZ en jeugdzorg ( ambulant, dagbehandelingen, klinische ( gezinspsychiatrie) 

therapie ), verslavingszorg 

5. Individueel, groep, dvd, schriftelijke, mondelinge inbreng,  live. 

6. Supervisie, individueel of in groep kan in Wijhe, in Amsterdam of op werklocatie 

worden gegeven. 

 

De heer B.J. (Hans) Bannink 

Citroenvlinder 60, 8016 HW Zwolle, tel: 06-40236586 

E-mail: hansbannink60@hotmail.com, Erkenning: juni 2020 

1. EFT, Narratieve stroming, communicatieve stroming, structurele stroming 

2. Persoonlijkheidsproblematiek, verslavingsproblematiek (dubbeldiagnostiek), kinder en 

jeugdpsychiatrie, Fact, autisme, Relatietherapie 

3. Individueel, gezin, echtpaar,  netwerk, ouderpaar 

4. Ambulant, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek, deeltijd, klinisch 

5. Individueel, groep, mondelinge/schriftelijke inbreng 

 

Mevrouw J. (Jacqueline) Bult 

Willemskade 14,  Zwolle 

E-mail: jbult@praktijkinventa.nl, Erkenning: maart 2021 

1. cybernetische stroming, structureel/strategische stroming, EFT (registertherapeut, 

aanvullend getraind) 

2. relatietherapie, gezinstherapie, dubbeldiagnose problematiek; verslaving, 

eetstoornissen 

3. individueel, gezin, echtpaar,  netwerk, ouderpaar 

4. ambulant, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek, deeltijd, klinisch, zelfstandig 

gevestigd 

mailto:marieke@praktijksolide.nl
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5. individueel, groep, live, dvd, audio 

6. – 

7. als supervisor geregistreerd bij NVPA 

 

Mevrouw E. (Els) de Groot  

Zoom 22 8032 EN Zwolle Tel.: 06-12238381 

E-mail: systeemvragen@gmail.com, Erkenning: oktober 2020 

1. Integratief, collaboratief 

2. Gespecialiseerde jeugdhulp (gezindshulpverlening, ouderbegeleiding, relatie- 

en scheidingshulp, netwerkhulpverlening 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk 

4. ambulant, zelfstandig gevestigd, deeltijd 

5. individueel, groep 

 

De Heer K. (Kristian) Bosman  

Hazelaarlaan 13, Zwolle, Tel.: 06-48406194 

E-mail: info@kristianbosman.nl, Erkenning: april 2022 

1. Hechtingsgericht, structureel, strategisch, EFT (registertherapeut, aanvullend getraind) 

2. Relatieproblematiek (hechtingsproblematiek, adolescenten, scheidingsproblematiek, 

eetstoornissen, gezinstherapie) ouderparen 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk 

4. ambulant, zelfstandig gevestigd, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek, deeltijd, 

klinisch 

5. geen voorkeur 

 

De heer E. van de Velden  

Oude Vismarkt 8a, 8011 TB Zwolle, Tel:06-22448517 

E-mail: osc@eduvandevelden.nl, Erkenning: maart 1994 

1. strategisch, cybernetisch 

2. kinder- jeugdpsychiatrie 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk, werksetting 

4. ambulant, klinisch en dagklinisch, consultancy t.b.v. werksetting 

5. geen voorkeur 

 

 

Mevrouw E. Aptroot 

Oude Vismarkt 8a, 8011 TB Zwolle, tel. 06 15078451 

E-mail: ellenaptroot@planet.nl, Erkenning: juli 1996 

1. cybernetisch ( structureel/strategisch) 

2. kinder- en jeugdpsychiatrie en – psychotherapie 

3. individueel, ouderpaar, gezin, netwerk, oudergroepen 

4. - ambulant; zelfstandig gevestigd en verbonden aan polikliniek 

- klinisch (dagklinisch; kindgericht en gezinsgericht) 

- GGZ ( non-profit sector) 

- organisatie- en advieswerk (profit sector) 

5.  individueel, live, dvd, audio 

6. Als systeemconsulent staat context-markering en betekenisgeving centraal in mijn 

benadering. Consult wordt geboden aan gezinnen en hun behandelaars, afdelingen 

van ziekenhuizen en bedrijven. Mijn alledaags denken van groot naar klein speelt in 

belangrijke mate mee in mijn supervisorschapsstijl. 



 

 

 

Mevrouw R. de Goeij 

Bloemendalstraat 7, 8011PJ Zwolle, Tel.: 06 57546081 

E-mail: info@psychotherapiepraktijkzwolle.nl 

Website: www.psychotherapiepraktijkzwolle.nl 

Erkenning: november 2010 

1. Breed: Structureel-strategisch-, intergenerationeel-, gezinsfase-, narratief-, en i.h.b. 

hechtingsperspectief /traumasensitief/ EFT/EFIT en EFFT. 

2.  Relatieproblematiek (hechtingsproblematiek, trauma's, affaires en complexe 

scheiding) en -complexe- gezinsproblematiek met kinderen, adolescenten en -jong- 

volwassenen al dan niet met ind. psychiatrische diagnose). 

3. Individueel, echtpaar, gezin, groter netwerk en behandelcontext. 

4. GGZ (ambulant, deeltijd, kliniek. ), psychiatrie en thans zelfstandig gevestigd. 

5. Individueel, groep; met video en evt. live. 

6. Supervisor NVP en ICEEFT. 

 

De heer R.K. de Jong  

Twistvlietpad 137, 8043 HZ Zwolle, Tel: 038-4216038 

E-mail: dejongroorda@kpnplanet.nl, Erkenning: december 2013 

6. ökologische Systemische Psychotherapie (Jurg Willi) en Open Dialogical Practice 

7. Larger System 

8. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk 

9. verbonden aan ggz-centrum of polikliniek, deeltijd, klinisch 

10. geen voorkeur 

11. Ervaring in het superviseren van AIOS-en in het kader van hun opleiding tot kinder & 

jeugdpsychiater 

 

De heer G.P. Reedijk  

Emmawijk 4, 8011 CM Zwolle, Tel: 06-53373939 of 06-41400878 (bureaumanager) 

E-mail: g-reedijk@home.nl, Website: www.reedijkpsychologen.nl 

Erkenning: januari 1986 

1. structureel/strategisch/cybernetisch 

2. PRT/collusies, opvoeding, adolescenten (separatie/individuatie),  

management-coaching 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk 

4. ambulant, zelfstandig gevestigd 

5. individueel, live, dvd, groep 

 

 

Utrecht 
 

De heer H. Breugem 

St. Ansfridusstraat 49, 3817 BE Amersfoort, Tel: 06-44038128 

E-mail: henkbreugem@gmail.com, Erkenning: februari 2013 

1. structureel-strategisch-cybernetisch 

2. Gezinnen met kinderen, pubers/adolescenten en jongvolwassenen die zijn 

vastgelopen in hun ontwikkeling en/of waar grensoverschrijdend gedrag van het 

kind/jongere/jongvolwassene plaatsvindt. En partner-relatietherapie. Specialist in 

mailto:info@psychotherapiepraktijkzwolle.nl
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Nieuwe Autoriteit (zie centrum Nieuwe Autoriteit) 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk, co-therapie 

4. ambulant, verbonden aan RIAGG of polikliniek, klinisch, onderwijs (specialistische 

opleiding) 

5. geen voorkeur 

6. Naast de ervaring met Nieuwe Autoriteit is er een ruime ervaring in de kinder- en 

jeugdpsychiatrie en in de volwassenenpsychiatrie sinds 1985. Door de continue 

combinatie van deze twee werkvelden is er een breed perspectief op het systeem en 

de mogelijkheden voor behandeling. 

 

Mevrouw A. de Jong 

Arnhemseweg 134 3817 CL Amersfoort, Tel: 06-42170680 

E-mail: info@dejongtherapie.nl, website: www.dejongtherapie.nl, Erkenning: maart 2016 

1. Integratief met veel aandacht voor hechtingsgerichte- en narratief perspectief.  

2. Partner-relatieproblematiek, levensfase, ouderen, jongvolwassenen en mensen met 

eetstoornissen.  

3. Individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk.  

4. Ambulant, verbonden aan ggz-centrum, zowel klinisch als poliklinisch en zelfstandig 

gevestigd. 

5. individueel, groep, filmopnames  

6. Ik heb 28 jaar gewerkt in een GGZ-instelling en sinds 2014 werkzaam in een eigen 

therapiepraktijk. 

7. EFT supervisorschap i.o 

 

Mevrouw A. Lemoine 

Dupontplein 3, 3817 DV Amersfoort, Tel: 06-11855063 

E-mail: anita.lemoine2011@gmail.com, Erkenning: maart 2016 

1. structurele en strategische stromingen , cybernetisch systeemtheorie, contextuele 

intergenerationele stroming , Geweldloos Verzet en verbindend Gezag, cognitieve 

gedragstherapie gecombineerd met systeemtherapie, mindfullness technieken, 

acceptance and commitment  

2. forensische psychiatrie, kinder- en jeugdpsychiatrie, network pleegzorg, MST, 

cognitieve gedragstherapie, een taal erbij (werken met poppetjes), 

echtpaartherapie, Signs of Safety (veiligheid voor het hele gezin)  

3. individueel, echtpaar, gezin, netwerk, FAST (forensische ambulante systeemtherapie) 

en Geweldloos verzet 

4. ambulant, klinisch, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek, teamleider en 

coördinator 

5. geen voorkeur 

 

Mevrouw S. (Sandra) Mullenders 

Lekstraat 9, 3812 JA  Amersfoort, Tel: 06-3002 8882 

ahmmullenders@hotmail.com of s.mullenders@psymens.nl, Erkenning: oktober 2021 

1. Narratieve therapie, partner-relatietherapie (O.a. o.g.v. EFT_  

2. divers, oa hechtingsproblematiek en trauma, jong volwassenen, 

partnerrelatieproblemen, transculturele dilemma's, leven met een psychiatrische of 

somatische aandoening 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk 

4. ambulant, deeltijd, klinisch, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek 

5. geen voorkeur 

6. Ook supervisor bij NVP 

mailto:info@dejongtherapie.nl
http://www.dejongtherapie.nl/


 

 

7. Ik ben, naast systeemtherapeut, ook klinisch psycholoog-psychotherapeut 

 

Mevrouw J. Vermeer 

Troje 17, 3823 KB Amersfoort, Tel: 06-19440095 

E-mail: jvermeerpraktijk@gmail.com, Erkenning: juli 2019 

8. Narratieve systeemtherapie, Oplossingsgerichte Systeemtherapie. 

Partnerrelatietherapie ( EFT, lid  

9. Partnerrelatieproblematiek, Multisystemische therapie kinderen tussen 12 en 18 jaar ( 

MST supervisor), jeugdzorg, forensische zorg ( huiselijk geweld kindermishandeling) , 

signs of safety, psycho-oncologie ( psychische problemen bij ziekte / kanker) 

10. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk, kinderen, pubers en 

jongvolwassenen 

11. ambulant, deeltijd, klinisch, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek, zelfstandig 

gevestigd 

12. geen voorkeur 

 

Mevrouw E.D. Berkvens 

Koningin Emmastraat 24, 3981 VB Bunnik, Tel: 030-6570826  

E-mail: edberkvens@planet.nl, Erkenning: juli 1987 

1. integratie van de “klassieke” stromingen 

2. kinderen en jeugdigen, eetstoornissen, psychosomatiek 

3. gezin 

4. ambulant, verbonden aan Riagg of polikliniek; deeltijdbehandeling 

5. individueel en groep, live, dvd 

 

Mevrouw M. (Maaike) Martens 

Burgemeester De Withstraat 59, 3732 EJ De Bilt, Tel: 06-17202484  

E-mail: info@relatiepraktijkmartens.nl, Erkenning: november 2018 

1. methodiek: geweldloos verzet/nieuwe autoriteit, EFT, AFFT 

2. kinder-  en jeugdpsychiatrie, partnerrelatietherapie 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin 

4. ambulant, deeltijd, zelfstandig gevestigd 

5. geen voorkeur 

6. 15 jaar ervaring binnen de kinder-  en jeugdpsychiatrie. Sinds 2018 werkzaam in eigen 

praktijk. 

De heer J.A. Baars  

Tolhuislaan 48, 3734 GL Den Dolder, Tel: 030-2252046 

E-mail: janbaars@ziggo.nl, Erkenning: augustus 2000 

1. structureel, strategisch, integratief, breed georiënteerd 

2. geweld; multiproblem- en persoonlijkheidsproblematiek 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, network, organisatiesamenwerking, 

trainingen 

4. ambulant, klinisch, zelfstandig en in setting werkzaam; forensisch 

5. op maat, ook life supervisie 

mailto:info@relatiepraktijkmartens.nl


  

 

 

De heer W. Barents 

Bosstraat 47, 3971 XA Driebergen, Tel. 0343-533564 

E-mail: willem@ggz-heuvelrug.nl, Erkenning: 28 augustus 2006 

1. experiëntieel 

2. persoonlijkheidsproblematiek 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk 

4. ambulant (zelfstandig gevestigd, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek, deeltijd), 

 klinisch 

5. geen voorkeur 

6. veel ervaring binnen GGZ over brede populatie psychiatrische, persoonlijkheids-

stoornissen 

 

Mevrouw C. Laernoes 

Berkenlaan 12, 3737 RN Groenekan, Tel: 06-29018486 

E-mail: corrie-laernoes@hotmail.com, Erkenning: januari 2014 

1. psychodynamische psychotherapie, intergenerationele therapie 

2. diverse klachtgebieden, ook vanuit perspectief licht verstandelijke beperking 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk 

4. ambulant, zelfstandig gevestigd, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek, deeltijd, 

klinisch 

5. individueel, groep 

6. Ook supervisor en leertherapeut NVP en practitioner EMDR. BIG geregistreerd. 

 

Mevrouw A.M. (Annemarie) Verboom 

Staatsspoor 5, 3994 VD Houten, Tel: 030-6361633 

Annemarie@hersteljerelatie.nl, Erkenning: juni 2019 

1. EFT, EFFT 

2. partnerrelatie therapie, meer generatie gezinnen 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin 

4. ambulant, zelfstandig gevestigd, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek, deeltijd 

5. geen voorkeur 

6. Ook supervisor Stichting EFT 

 

De heer P.J. (Peter) Verboom 

Staatsspoor 5, 3994 VD Houten, Tel: 030-6361633 

E-mail: peter@hersteljerelatie.nl Erkenning: januari 2013 

1. integratief (met accent op structureel-strategische, contextuele, narratieve en 

hechtings georiënteerde stromingen), ICEEFT gecertificeerd EFT therapeut en 

suopervisor 

2. trauma en hechting, persoonlijkheidsproblematiek, faseovergangen, 

adolescentenproblematiek en werkproblemen in teams  

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk  

4. ambulant verbonden aan ggz-centrum of polikliniek, zelfstandig gevestigd, deeltijd, 

klinisch  

5. Individueel, groep, dvd, audio, mondelinge/schriftelijke inbreng  

 

mailto:Annemarie@hersteljerelatie.nl
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De heer P.W. (Pieter) Dingemanse 

Molenaarserf 73, Houten, Tel: 06-48160195 

E-mail: pieter.dingemanse@eft.nl Erkenning: september 2017 

1. EFT 

2. relatie problematiek, depressie, angst, persoonlijkheidsproblematiek 

3. individueel, echtpaar 

4. ambulant,  verbonden aan ggz-centrum of polikliniek 

5. geen voorkeur 

6. tevens supervisor VGCt, NVP, EFT 

 

Mevrouw V.E.L. Limpens   

Mova-laan 13, 3956 BZ Leersum, tel. 023-5310346 en 06-18211614 

Email: v.limpens@lorentzhuis.nl, Erkenning: 26 oktober 2015 

1. Systemische psychotherapie. Ik integreer meerdere perspectieven binnen de 

systeemtheorie (m.n. intergenerationeel-, structureel-, gehechtheid- en narratief 

perspectief). Tevens psychodynamisch georiënteerd. 

2. Multigestresseerde gezinnen waarbij sprake is van intergenerationele overdracht van 

trauma-, hechting- en/of persoonlijkheidsproblematiek. 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk, groepen 

4. ambulant, zelfstandig gevestigd, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek 

5. individueel, groep 

6. Ik geef ook systemische supervisie in het kader van de opleiding tot GZ psycholoog, 

psychotherapeut of klinisch psycholoog. Tevens mogelijkheid voor afspraken in de 

gemeente Utrechtse Heuvelrug (provincie Utrecht). 

 

Mevrouw E. (Ellen) de Graaf 

Gagelhof 15, Leusden, Tel: 06-41766628  

E-mail: de_graaf_ellen@hotmail.com www.systeemsupervisie.nl 

Erkenning: januari 2020  

1. integratief; o.a. narratief, contextueel/structureel, EFT, oplossingsgericht.  
 

2. (intergenerationeel) trauma 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk 

4. ambulant, poliklinisch, klinisch 

5. geen voorkeur 

 

Mevrouw V. Mierop 

V/M, praktijk voor gezin en relatie, J. Homan van der Heideplein 2, 3604 DK Maarssen,  

Tel: 06-30901563 

E-mail: info@gezinenrelatie.nu, Erkenning: februari 2011 

1. integratieve systeemtherapie, EFT 

2. PRT-gezinnen vanuit kind en volwassenen 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin 

4. ambulant, , zelfstandig gevestigd, verbonden aan Riagg of polikliniek 

5. geen voorkeur 

6. Ik ben systeemtherapeut en sociaal psychiatrisch verpleegkundige. Naast ruime 

ervaring in de psychiatrie heb ik ook kennis van somatiek, doordat ik A 

verpleegkundige ben geweest en ook veel ervaring heb met mensen met kanker. In 

de ambulante zorg heb ik met ouderen, volwassenen en kinderen gewerkt. 

Daarnaast heb ik mij verdiept in vrouwenhulpverlening, de etnisch culturele 

minderheden en hun specifieke problemen, tweede generatie problematiek en 

mailto:pieter.dingemanse@eft.nl
mailto:de_graaf_ellen@hotmail.com
http://www.systeemsupervisie.nl/


  

 

scheidings- en stiefgezinproblematiek. Ik ben bekend met de ‘kind uit de knel’ 

methode en heb me geschoold in verschillende therapiegebieden waaronder 

Transactionele Analyse, trauma-(voor DIS), hypnose-, directieve-, oplossingsgerichte-, 

narratieve-, cognitieve gedrags-, Acceptance, Commitment- therapie, EMDR en EFT. 

 

Mevrouw M.G. (Marij) Peeters 

Emmaweg 2, 3603 AM, Maarssen, tel: 06-50990279 

E-mail: marij@prozet.nl  Erkenning: mei 2019 

1. hechtingsgerichte gezinstherapie en  Narratief perspectief 

2. gezinnen met kinderen en partner-relatie problematiek, waar de verbinding verloren is. 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin 

4. ambulant, zelfstandig gevestigd, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek, klinisch 

5. individueel, groep 

6. voorkeur voor groepssupervisie, maar individueel ook van harte welkom 

7. tevens supervisor: NVO, NFGzP, NVTA 

 

Mevrouw I.J.T.H. (Ilse) Dingemans-Verspreek 

Verlengde Hoogstraat 16, 3417 EK Montfoort, Tel: 06-14238161 

E-mail: i.dingemans@hethuisvoorpsychotherapie.nl, Erkenning: juni 2019 

1. nee 

2. werk ook als psychotherapeut en ben o.a. bekend met trauma, angst en somberheid 

gerelateerde klachten  

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin 

4. zelfstandig gevestigd 

5. individueel, groep, live 

 

Mevrouw J.H. Lafeber 

Kievitsbloem 14, 3984 CH Odijk, tel: 06-49796314 

E-mail: hannekelafeber@gmail.com, Erkenning: februari 2013 

1. narratieve therapie en hechtingsperspectief 

2. kinder- en jeugdpsychiatrie, partnerrelatieproblematiek en verslavingszorg 

3. individueel, echtpaar, gezin 

4. ambulant, verbonden aan RIAGG of polikliniek 

5. individueel, groep, video, mondelinge/schriftelijke inbreng 

6. Supervisie ook op werkplek supervisant mogelijk (regio Utrecht) 

 

Mevrouw M.W.J. (Rianne) Laros 

Eikenlaan 13-18, Ede of Singel 28 Odijk. Tel: 06-11461174 
info@binnenveldggz.nl. Erkenning: mei 2020 

1. integratief ( met accent op structureel-strategische, contextuele, narratieve en 

hechtings georiënteerde stromingen) 

2. trauma en hechting, persoonlijkheidsproblematiek, faseovergangen, 

adolescentenproblematiek en werkproblemen in teams 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk 

4. ambulant verbonden aan ggz-centrum of polikliniek, zelfstandig gevestigd, deeltijd, 

klinisch 

5. Individueel, groep, dvd, audio, mondelinge/schriftelijke inbreng  

6. Tevens supervisor voor de NVO (t.b.v. orthopedagoog generalist). 

 

mailto:marij@prozet.nl
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De heer B.A. van Arum  

Oude Kerkstraat 6, 3572 TJ Utrecht, Tel: 030-2286949  

E-mail: sandervanarum@gmail.com, Erkenning: oktober 1997 

1. Strategisch; cognitieve gedragsgerichte systeemtherapie; Empowerment; 

MultiSystemic Therapy 

2. Gedrags- en autismespectrumstoornissen bij kinderen en adolescenten, 

traumatisering, ouderschapsproblematiek, huiselijk geweld 

3. Multimodale therapiesetting; echtpaar/ouderpaar/gezin; multisystemische (gezin, 

school, leeftijdgenoten, wijk) 

4. GGZ (ambulant en residentieel); forensische GGZ 

5. Bij een eerste supervisie voorkeur voor groep 

6. Ook supervisor VKJP; dynamiek in therapeutisch systeem krijgt ook aandacht 

Mevrouw B.M. (Beertje) de Boer 

Biltsestraatweg 108, 3573 PS, Utrecht, Tel: 06-28414386 

E-mail: bdeboer@perspectief-utrecht.nl, Erkenning: april 2021 

1. EFT 

2. Verslaving en psychiatrische problematiek m.n. stemming-angstklachten en ADHD  

3. Individueel, echtpaar, gezin 

4. Ambulant, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek, zelfstandig gevestigd 

5. Geen voorkeur 

6.  Verslavingsarts GGZ, recent gepensioneerd 

7. Ook EFT supervisor 

 

De heer W.A. Broers  

Vlieland 110, 3524 AC Utrecht, Tel: 030-2895316 

E-mail: wbroers@casema.nl, Erkenning: juni 1998 

1. cybernetisch 

2. echtpaarproblematiek; depressieve klachten 

3. individueel, echtpaar, gezin 

4. ambulant, verbonden aan Riagg of polikliniek 

5. individueel, groep (2 personen), live 

 

Mevrouw P.C. (Petra) Deij  

Utrecht, Tel: 06-41757820 

E-mail: petradeij@praktijkpetradeij.nl, Erkenning: oktober 2015 

1. EFT en EFFT, tevens supervisor (Sue Johnson); AFFT/DDP (Dan Hughes); oriëntatie op 

gehechtheid en gehechtheidsproblematiek; IMH/het jonge kind 

2. Zwangerschapsproblematiek (abortusbesluitvorming/verwerking; ongewenste 

kinderloosheid), psychiatrie, persoonlijkheidsproblematiek, dwangstoornissen, seksuele 

problemen, ontrouw/affaires 

3. Individueel,  echtpaar, ouderpaar, gezin 

4. ambulant; zelfstandig gevestigd, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek, deeltijd, 

klinisch 

5. individueel, groep of duo, regelmatige inbreng beeldmateriaal, kan ook gedeeltelijk 

per Skype 

 



  

 

Mevrouw A. van Dijk 

Mauritsstraat 58 Utrecht, Tel: 030-6382143 

E-mail: info@vandijkpsychotherapie.nl 

www.vandijkpsychotherapie.nl 

Erkenning: februari 2010 

1. EFT, schematherapie, psychodynamische psychotherapie 

2. persoonlijkheidsstoornissen  

3. individueel, echtpaar, groepen 

4. ambulant, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek, deeltijd, klinisch, zelfstandig 

gevestigd 

5. geen voorkeur 

Mevrouw J.M. (Judith) de Graaf 

Sweelinckstraat 19, 3851 RT, Utrecht, Tel: 06-29356872 

E-mail: info@degraafpsychotherapie.nl, www.degraafpsychotherapie.nl  

Erkenning: februari 2013  

1. EFT (gecertificeerd) 

2. Partnerrelatieproblematiek, eetstoornissen, jongvolwassenen 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin 

4. ambulant, zelfstandig gevestigd 

5. individueel, groep, dvd, mondelinge/schriftelijke inbreng 

 

De heer R. van Hennik 

Havikstraat 55e, 3514 TM Utrecht, Tel: 06-39661977 

E-mail: rovhennik@planet.nl, Erkenning: oktober 2011 

1. narratieve therapie, gehechtheidsgeoriënteerde gezinstherapie 

2. trauma, hechtingsproblemen 

3. echtpaar, gezin, netwerk 

4. ambulant; zelfstandig gevestigd, klinisch 

5. individueel, groep 

 

Mevrouw L.H.J. (Ine) Hoitink 

Taunus 7, Utrecht, Tel: 06-14472365 

E-mail: Inehoitink3@gmail.com, Erkenning: juni 2019 

1. partnerrelatie (eft) en jeugd. MBFT, hechtingsgerichte systeemtherapie 

2. persoonlijkheidsproblematiek, eetstoornissen, ontwikkelingsstoornissen, 

gedragsproblemen, emotie regulatieproblematiek  

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin 

4. ambulant; zelfstandig gevestigd, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek 

5. dvd, audio, mondelinge/schriftelijke inbreng 

6. – 

7. geregistreerd supervisor bij SKJ, LVPW 

 

mevrouw J.A.C. (Ans) de Jong 

Utrecht.  

Email: jac.dejong@t-mobilethuis.nl, Erkenning: juli 2020 

1. transcultureel, narratief  

mailto:info@vandijkpsychotherapie.nl
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2. trauma, migratie, problematische gehechtheid, (lichte) verstandelijke beperking  

3. individu, paren, gezin (met volwassen kinderen) 

4. ambulant vanuit eigen praktijk, jarenlange ervaring in settings binnen zorg aan 

mensen met verstandelijke beperking  

5. geen voorkeur – 

6. – 

7. geregistreerd supervisor, BIG geregistreerd GZ psycholoog 

 

 

Dr Ramón Karamat Ali  

Liverpool, Engeland (Online of in NL: Utrecht , Amsterdam, Zaandam) 

Telefoon:  ++44-(0)7758 123 116 

Emailadres: dr.rkaramatali@gmail.com Erkenning: September 2019 

 

1. supervisie gezins-en systeemtherapie vanuit een hechtingsperspectief, en als 

supervisor ook in Attachment Narrative Therapie (ANT), en de structurele stroming.  Ik 

heb ook training in Evidence-Based suspervisie.jeugdhulpverlening, 

ouderschapsorganisatie na echtscheiding 

2. m.n. werken met gezinnen en adolescenten, depressie in adolescenten, zelf-

verwonding, intercultureel werk; veel ervaring met werken met kinderen en 

pleegouders en hun kinderen, alsook de netwerken rond kinderen die uit huis 

geplaatst zijn 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk 

4. ambulant, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek, klinisch, zelfstandig gevestigd 

5. geen voorkeur: Ik heb ervaring met live, individueel, groep, audio, 

mondelinge/schriftelijke inbreng, maar meeste ervaring met groeps, live en 

audio/visueel 

 

 

De heer M.M.H. (Mark) van der Lee 

Jerry Bockstraat 49, Utrecht, Tel: 06-15485267 

E-mail: markvanderlee@hotmail.com, Erkenning: september 2019 

1. nee  

2. nee 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk 

4. ambulant, verbonden aan een ggz-instelling of polikliniek  

5. geen voorkeur 

 

De heer Rob T.M. Leenen 

Leidsekade 112, 3531 HD Utrecht, Tel: 06-18842274 

E-mail: info@klinischpsycholoog.net, Erkenning: september 2016 

1. integratieve en experiëntiële benadering met speciale aandacht voor de 

strategische, contextuele, narratieve en intergenerationele stroming.  

2. Brede ervaring in gezinnen met kinderen en adolescenten 

3. Individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk 

4. Ambulant, zelfstandig gevestigd en verbonden aan een ggz-instelling, deeltijd, 

klinisch en tevens als opleider RINO  

5. individueel, groep 

 

mailto:dr.rkaramatali@gmail.com
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De heer Duuk Sierink 

Prof. Fischerlaan 14, 3572 MB Utrecht, Tel: 06-43248232 én Tergooiziekenhuis, Blaricum. 

E-mail: duuk@sierink.demon.nl, Erkenning: december 2016 

1. integratief 

2. systeemproblematiek bij psychiatrische stoornissen en bij somatiek 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk 

4. ambulant, verbonden aan een ggz-centrum of polikliniek en zelfstandig gevestigd, 

klinisch, deeltijd en in consultatieve setting. 

5. Individueel, groep, live.  

6. De supervisie kan gegeven worden in Blaricum of in Utrecht. Ik werk als psychiater en 

systeemtherapeut in het algemene ziekenhuis Tergooi. In de supervisie gebruik ik het 

model van Hawkins waarmee inzichtelijk wordt waarmee je als supervisant met de 

casus verder kan (diagnostische nieuwe inzichten, mogelijke interventies, wat gebeurt 

er in de relaties in overdrachtelijke zin, wat is de invloed van de context waarin je 

werkt e.d.). Neem voor vragen of een kennismaking gerust contact op. 

 

Mevrouw A.M.M. (Nine) van Stratum 

Steranijsweg 10, 3541 TS Utrecht, Tel: 06-48626755 

E-mail: nine@praktijkhogeweide.nl, Erkenning: Maart 2023 

1. Narratieve, dialogische en ervaringsgerichte stroming. 

2. Jeugdzorg/-ggz 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk 

4. Ambulante specialistische jeugdzorg/-ggz, behandeling in gesloten jeugdzorg en 

vanuit eigen praktijk. 

5. Live heeft voorkeur, (deels) digitaal kan. 

6. SKJ, nummer: 130001681 

 

Mevrouw B. Wahl 

F. Schubertstraat 15, 3533 GS Utrecht, Tel: 030-2964784 

E-mail: bwahl@boogaarts.com, Erkenning: oktober 2009 

1. structureel, strategisch  

2. geweld in families, multiprobleem gezinnen, gezinnen met adolescenten, 

verslavingsproblemen, paren 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin  

4. ambulant, klinisch, GGZ ambulant, residentieel forensische GGZ, verslavingszorg 

5. geen voorkeur 

6. aandacht voor integratieve systeemtherapie en culturele aspecten. Supervisor NVP 

 

Mevrouw C.L.A. Wagenaar  

Prof. Hugo de Vrieslaan 47, 3571 GG Utrecht, Tel: 030-2767078 

E-mail: Karin@wagenaar-psychotherapie.nl, Erkenning: september 1999 

1. structureel-strategisch; ook narratief, Emotionally Focused Therapy trainer, supervisor 

2. gezinnen met adolescenten, samengestelde gezinnen, paren, oudere echtparen 

3. persoonlijkheidsproblematiek, rouw losmakingsproblematiek 

4. ambulant; zelfstandig gevestigd 

5. individueel, groepjes tot max. drie personen, voorkeur voor live 

 



 

 

Mevrouw E.M. van der Werf 

Kersstraat 1, Utrecht, Tel. 06-29124104 

E-mail: noorvanderwerf@gmail.com Erkenning: januari 2012 

1. gevorderd EFT-therapeut, daarnaast allround, psychotherapieopleiding met 

hoofdrichting systeem, les in alle belangrijke stromingen, affiniteit met narratief en 

intergenerationeel  

2. hechtingsproblematiek, trauma, psychosomatiek, jongvolwassenen 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin 

4. ambulant, zelfstandig gevestigd, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek, deeltijd, 

klinisch 

5. individueel, dvd 

 

 

Mevrouw E.D.Y (Eline) Janssen- Wildeboer  

Zigzagoven 3, 3961 EC, Wijk bij Duurstede Tel: 06-42858994 

E-mail: edyjanssen@hotmail.com Erkenning: januari 2020 

1. nee 

2. forensische psychiatrie, kinder- en jeugdpsychiatrie, complexe scheidingen, 

groepsdynamica  

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin 

4. ambulant, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek, klinisch 

5.  geen voorkeur 

 

 

 

De heer A. van Duijne  

Dick Ketstraat 22, 3443 VP Woerden, Tel: 0348-421304, 06-46366619 

E-mail: vanduyne@kpnmail.com Erkenning: mei 2011 

5. gedragsveranderende gezinstherapie, o.a. MST 

6. forensische psychiatrie, kindermishandeling, partnergeweld  

7. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk 

8. ambulant, verbonden aan Riagg of polikliniek 

5.  geen voorkeur 

 

 

Mevrouw I.P. Elfferich 

Hoofdweg 150, 3474 JK Zegveld (gem. Woerden), Tel: 0348-498448  

E-mail: linkpcs@xs4all.nl, Erkenning: januari 2010  

1. structureel-strategisch, integratief, EFT 

2. PRT, gezinstherapie mn in klinische setting, ‘3e in de relatie’ problematiek, zowel nav 

emotionele contractbreuk als door geboorte van een kind. 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk, PRT, gezinstherapie 

4. ambulant, klinisch, deeltijd, brijgevestigd en verbonden aan SGGZ instelling 

5. individueel, dvd, audio, mondeling/schriftelijke inbreng, groep, beeldmateriaal 

 

mailto:edyjanssen@hotmail.com
mailto:vanduyne@kpnmail.com
mailto:linkpcs@xs4all.nl


  

 

Mevrouw M. Engel 

Sterkenburgerlaan 1, 3972 ME Driebergen, Tel: 06-42910858 

E-mail: engel@cphogeweg.nl  Erkenning: november 2011  

1. intergenerationele systeemtherapie, EFT, EFFT (Dan Hughes) 

2. stemmingsproblematiek, psychotrauma (vroegkinderlijk trauma, dissociatieve 

problematiek, oorlogservaringen), ouderen 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin 

4. ambulant, zelfstandig gevestigd, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek, deeltijd, 

klinisch (lang geleden) 

5. geen voorkeur 

6. volgens het   “PACE” credo van de EFFT : contact, respect en nieuwsgierigheid: 

durven vragen en doorvragen en ontdekken samen met het systeem, echtpaar, 

client 

 

 

Zeeland 
 

 

Zuid-Holland 

 
Mevrouw E.J.T. (Esther) Romijn 

Frankengaarde 5, Alphen aan den Rijn. Tel: 06-38927675 

E-mail: romijnesther@gmail.com. Erkenning: mei 2020 

1. EFT, MBT en contextueel 

2. psychiatrie en jeugdhulpverlening 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk 

4. ambulant, zelfstandig gevestigd, klinisch, deeltijd 

5. geen voorkeur 

6. ook geregistreerd bij de NVPA 

 

De heer P.J.T. (Philip) Marres 

Stationsweg 78M, 2991 CM Barendrecht, Tel: 06-36093183 

E-mail: philip@marressysteemtherapie.nl, Erkenning: augustus 2021 

1. nee 

2. multi-stressgezinnen, scheiding, netwerk gerichte stromingen  

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk 

4. ambulant, zelfstandig gevestigd 

5. geen voorkeur 

6. - 

 

Mevrouw P. (Nelleke) van Garderen 

Bergweg-noord 48, 2661 CR, Bergschenhoek, Tel: - 

E-mail: praktijk@samtalen.nl. Erkenning: oktober 2021 

7. Communicatief, narratief, en ervaringsgericht 

8. trauma, (licht)verstandelijke beperking, jeugd en gezin 

9. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk, organisatie, team 

10. ambulant, zelfstandig gevestigd, klinisch, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek 

11. geen voorkeur 

12. ook geregistreerd bij NFFT (Noorse vereniging voor systeemtherapie), NVPA en VEN 

mailto:romijnesther@gmail.com
mailto:philip@marressysteemtherapie.nl


 

 

 

Mevrouw H.J. Kaasschieter 

Voorstraat 111, 3231 BG Brielle, Tel: 06-26078906 PRAKTIJK IN Rotterdam 

E-mail: hj.kaasschieter@planet.nl, Erkenning: september 2013 

1. structureel/strategisch 

2. forensische psychiatrie (agressie en geweld bij jeugd en volwassenen), kinder- en 

jeugd psychiatrie , autisme spectrum stoornissen 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk 

4. ambulant, zelfstandig gevestigd, klinisch 

5. individueel, groep, dvd 

 

Mevrouw A.C.M. Smit-de Peijper 

Rotterdamseweg 160, 2826 AR Delft, Tel: 06-24663984 

E-mail: elsmit@concepts.nl, Erkenning: mei 2010 

1. contextuele; narratieve benadering 

2. seksuele problemen, multiproblem, depressie; persoonlijkheidsproblematiek 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin 

4. ambulant, zelfstandig gevestigd, verbonden aan Riagg of polikliniek, klinisch 

5. geen voorkeur 

6. tevens Supervisor NVVS (Ned Ver voor Seksuologie) 

 

Mevrouw J.D. van Buiten 

Den Haag, Tel: 06-22302686 

E-mail: jokevbuiten@gmail.com, Erkenning: Juli 2020 

1. Transcultureel, intergenerationeel, structureel, EFT, Signs of safety, 

resourcegroepen/netwerkpsychiatrie 

2. Ruim 20 jaar ervaring met ouderen en psychiatrische problematiek, daarnaast veel 

ervaring met jeugd, volwassenen en (acute) psychiatrie.  

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk 

4. ambulant, zelfstandig gevestigd, verbonden aan GGZ-Centrumof polikliniek, deeltijd, 

klinisch 

5. geen voorkeur 

 

 

Mevrouw S.B.S. (Sandra) Beltjens 

Scheveningseweg 72, 2517 KK, Den Haag, Tel: 06-50860802 

E-mail: Sandrabeltjens@baatkracht.nl,  Erkenning: april 2021 

1. EFT, Geweldloos verzet 

2. trauma en verslaving bij partners 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk 

4. ambulant, deeltijd, klinisch, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek, zelfstandig 

gevestigd 

5. geen voorkeur 

 

mailto:Sandrabeltjens@baatkracht.nl


  

 

 

Mevrouw E. Carlier 

Ten Hovestraat 76, 2582 RN Den Haag, Tel: 070-3387355 

E-mail: elsca55@gmail.com Erkenning: december 2010 

1. MBT, EFT, DGT, structureel-strategisch, spel met gezinnen, ouderbegeleiding 

2. persoonlijkheidsstoornissen en trauma 

3. ouderpaar, gezin, jonge kinderen en adolescenten 

4. ambulant, deeltijd en klinisch, klinische psychotherapie afdeling voor adolescenten 

5. geen voorkeur 

 

Mevrouw M. (Marije) Eijgendaal 

Roelofsstraat 52, 2596 VP Den Haag, Tel: 06-41279364 

E-mail: m.eijgendaal@hotmail.com, marije.eijgendaal@deviersprong.nl  

Erkenning: oktober 2021 

1. structureel-strategisch, psychotherapie, Kind & Jeugd 

2. Kind & Jeugd, forensisch, persoonlijkheidsstoornissen, ALK 

3. Individueel, ouderpaar, gezin, netwerk, organisatie vraagstukken 

4. ambulant, deeltijd, klinisch, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek, zelfstandig 

gevestigd 

5. geen voorkeur 

6. aandachtsgebied: transcultureel werken 

7. klinisch psycholoog K&J 

 

 

De heer R.F.M. van Rossum  

Zeewindelaan 95, 2554 HB Den Haag, Tel: 070-3459871 

E-mail: kiewied@ziggo.nl, Erkenning: oktober 2011 

1. transgenerationeel/experiëntieel (M. Andolfi) 

2. psychiatrische problematiek, persoonlijkheidsproblematiek 

3. individueel, echtpaar, gezin, netwerk 

4. ambulant, klinisch, verbonden aan Riagg of polikliniek, deeltijd 

5. live, DVD, groep of individueel 

 

Mevrouw M. Slagter 

Laan van Meerdervoort 370, 2563 BB Den Haag, Tel: 06-23803336 

E-mail: mslagter@hotmail.com, Erkenning: maart 2009 

1. systeemtheoretisch, psychotherapie 

2. PRT, forensisch, jeugd en gezin, volwassenen  

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin,  netwerk 

4. ambulant, klinisch, zelfstandig gevestigd, verbonden aan RIAGG of polikliniek  

5. geen voorkeur 

 

Mevrouw L.E.M. Smout 

Aalbessenstraat 7, 2564 TS Den Haag, Tel: 070-4490112 

E-mail: smout050@planet.nl, Erkenning: mei 2011 

1. eclectisch 

2. gezinstrauma, kind & jeugd-gezin problematiek, medische problemen 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk 

4. ambulant, verbonden aan Riagg of polikliniek, klinisch 

5. geen voorkeur 

 

mailto:m.eijgendaal@hotmail.com
mailto:marije.eijgendaal@deviersprong.nl


 

 

Mevrouw E. (Emily) Sprokkereef 

Sweelickplein 9-11, 2517 GK Den Haag, Tel: 06 53805121 

Emailadres: info@gezin.nu, www.gezin.nu 

1. eclectisch, met nadruk op de hechtingsgeoriënteerde, oplossingsgerichte,  

multigenerationele, narratieve en mentaliseren bevorderende (MBT-F) stromingen. 

2. trauma (o.a. EMDR) en hechting (o.a. Theraplay)  

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin 

4. ambulant, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek 

5. Als buitenpsycholoog zullen er ook enkele sessies buiten in de natuur plaatsvinden 

waarbij onder andere het gebruik van metaforen, verhalen en beweging aan de orde 

zullen komen en er stilgestaan wordt bij het out-of-the-box denken. 

 

Mevrouw J. Verbeek 

Marnixstraat 1, 2518 PV Den Haag, Tel:06-23529267 

E-mail: jverbeek@dewaagnederland.nl, Erkenning: januari 2010 

1. oplossingsgerichte therapie (Signs of Safety) 

2. forensische problematiek 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk 

4. ambulant, verbonden aan Riagg of polikliniek 

5. geen voorkeur 

 

Mevrouw W.M.B. (Wilma) Verheggen 

Laan van Meerdervoort 647, 2564 AB Den Haag Tel: 06-48456941 

Erkenning: oktober 2019 

1. hechting 

2. kind- en Jeugdpsychiatrie, LVB, hechting 

3. individueel, ouderpaar, gezin, netwerk 

4. ambulant, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek 

5. individueel, groep 

6. als supervisor geregistreerd bij SKJ 

 

Mevrouw R.M.L (Ritha) Visser-Kruythoff 

Loudonstraat 106, 2593 WB Den Haag, Tel: 06-46097986 

E-mail: ritha-kruythoff@ziggo.nl Erkenning: november 2019 

1. narratieve, Emotionally Focused Therapy (EFT), Mentaliseren in gezinnen en systemen 

(MBFT), een Taal erbij. 

2. depressie, trauma’s, angstklachten, autisme 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk 

4. ambulant, zelfstandig gevestigd, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek 

5. individueel, audio, mondeling/schriftelijk inbreng, geen voorkeur 

6. als supervisor geregistreerd bij V&VN, EFT en MBFT  

7.  

 

Mevrouw S.D.E. (Simone) Dekker 

Dubbelsteynlaan west 3, 3319 EJ Dordrecht, telefoon: 06-26028749 

Email: info@psychologieenrelatietherapie.nl. Erkenning: november 2021 

1. Systeemtheoretisch, psychodynamisch, schematherapie 

2. kinder-jeugdpsychiatrie, relatietherapie 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin 

4. ambulant, zelfstandig gevestigd 

5. individueel, groep, mondeling/schriftelijk inbreng 

mailto:info@gezin.nu
http://www.gezin.nu/
mailto:ritha-kruythoff@ziggo.nl


  

 

6. - 

 

De heer S.B. (Steve) Adeney 

Javastraat 22, 3312 XH Dordrecht, Tel: 06-28407597 

Email: s.adeney@leerhuiszhz.nl  Erkenning: november 2019 

1. EFT, contextuele therapie, post moderne stromingen 

2. jeugd en gezin, volwassen psychiatrie, partnerrelatietherapie 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk 

4. ambulant, deeltijd, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek 

5. geen voorkeur 

 

 

De heer H. Bouman 

Weerdestein 113, 3328 ML Dordrecht, Tel. 06-11616067 

Email: h.bouman@cgbdrechtsteden.nl, Erkenning: juni 2019 

1. Ik werk graag integratief, ook in supervisie, waarbij diverse taal o.a. vanuit het 

structurele, sociaal constructivistische, narratieve en hechtingsgerichte perspectief 

bruikbaar  kunnen zijn.  

2. gezinnen met kinderen/adolescenten/jong volwassenen; nieuw samengestelde 

gezinnen; (v)echtscheidingen; rouwproblematiek; relatieproblematiek; trauma en 

werkproblemen 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk 

4. ambulant, zelfstandig gevestigd, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek, deeltijd, 

klinisch 

5. individueel, groep middels mondelinge/schriftelijke/audio/beeld inbreng 

6. geen voorkeur 

 

De heer P. Coppoolse 

Halmaheiraplein 7, 3312 GH Dordrecht, Tel: 0646406130 of 078-6135906  

(Psychotherapiepraktijk Dordrecht e.o.) 

 E-mail: p.coppoolse@pcmconsult.com, Erkenning: mei 2016 

1. structureel, circulair, intergenerationeel, sociaal-constructivistisch 

2. trans-cultureel, gezinnen, partner-relatie, ouderen 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk, trans-cultureel en ouderen 

4. ambulant, zelfstandig gevestigd, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek 

5. geen voorkeur 

6. Leren in de supervisierelatie vraagt om het maken van verbinding tussen werksetting, 

werkervaringen, de rol van de supervisant, zijn / haar geschiedenis, het cliëntsysteem 

en de supervisierelatie. Kennismaking met- en onderzoeken van deze contexten is 

een uitdaging. Het geeft betrokkenheid, verdieping en plezier in werk en supervisie. 

 

Mevrouw S.J.C.M. (Sil) Hol 

Jacobahof 9, Dordrecht, Tel: 0648657803 

Email sil14@upcmail.nl, Erkenning: maart 2018 
1. nee 

2. huiselijk geweld, complexe problematiek 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk 

4. ambulant, zelfstandig gevestigd, deeltijd, klinisch, verbonden aan ggz-centrum of 

polikliniek, lesgeven en trainingen 

5. geen voorkeur 

6. - 

mailto:s.adeney@leerhuiszhz.nl
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7. BVRGS 

 

De heer J.W. Keuning 

Springtij 4, 3312 WE Dordrecht, Tel: 06-14606101 

Email: janwkeuning@gmail.com, Erkenning: mei 2019 

1. nee 

2. kinder- en jeugdpsychiatrie 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk 

4. ambulant, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek, deeltijd 

5. individueel, live 

 

Mevrouw C.C.J. (Claudia) Mout 

Prinsenstraat 59, 3311 JS, Dordrecht el: 06-18086096 

Email: C.Mout@rivierduinen.nl, Erkenning: mei 2021 

1. contextueel, structureel, strategisch en hechtingsgericht werken 

2. eetstoornisse, depressie, angst, trauma en echtscheidingsproblematiek, veel 

werkervaring met jongeren vanaf 12 jaar en hun ouders 

3. individueel, gezin, samengestelde gezinnen 

4. ambulant, deeltijd, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek 

5. geen voorkeur 

6. geregistreerd als supervisor bij Vereniging voor Schematherapie, SKJ 

7. Mijn ervaring binnen de jeugdhulpverlening is breed;  zowel in de jeugd-GGZ als ook 

in de jeugdzorg. Ik biedt supervisie vanuit Dordrecht of Leiden, supervisie via 

beeldbellen behoort natuurlijk ook tot de mogelijkheden. 

 

De heer J.J.C. (John) Robbemond 

Spuiboulevard 234, 3311GR Dordrecht, Tel: 06-55817140 

Email: j.robbemond@leerhuiszhz.nl, Erkenning: februari 2017 

1. nee 

2. eetstoornissen, persoonlijkheidsproblematiek 

3. individueel, echtpaar, gezin 

4. ambulant, deeltijd, klinisch, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek 

5. dvd 

6. Ik houd van een persoonlijke benadering en het ontwikkelen van een sensitiviteit voor 

eigen leernarratieven en innerlijke dialogen. Maar vooral ook plezier en ontspanning 

vind ik belangrijk in leerprocessen. 

 

Mevrouw E. Beverloo 

Karnemelksloot 55-57, 2806 BC Gouda (Rondom mens en gezin), Tel: 06-24358215 

E-mail: info@rondommensengezin.nl, Erkenning: juni 2014 

1. diverse stromingen, zoals sociaal-constructivisme, EF(F)T, competentiegericht 

2. kinder- en jeugdpsychiatrie, forensische psychiatrie, o.a. huiselijk geweld, levensfase 

problematiek 

3. individueel, echtparen, ouderparen, gezin, grotere systemen in de 

ketensamenwerking 

4. GGZ ambulant, vrijgevestigd 

5. geen voorkeur, inbreng is mondelinge en schriftelijke en kan ook d.m.v. video 

6. maak ook gebruik van non verbale technieken, zoals de Yucelmethode 

 

mailto:janwkeuning@gmail.com
mailto:j.robbemond@leerhuiszhz.nl


  

 

De heer P.J.B.E. Frijters 

Tweede Kade 68, 2806 PT Gouda, Tel: 0182-585168/06-41087408 

E-mail: fryte007@planet.nl, Erkenning: februari 2012 

1. nee 

2. nee 

3. alle settingen 

4. ambulant en klinisch 

5. geen voorkeur 

6. Ik wil supervisie bieden als een proces gericht op deskundigheidsbevordering en het 

ontwikkelen van een persoonlijke beroepsidentiteit. Het contract met de opgestelde 

doelen tussen de supervisant en supervisor vormt een belangrijke leidraad. 

 

Mevrouw M. Krieger 

De Savornin Lohmanlaan 15, 2181 VR Hillegom, Tel: 06-20359418 

Erkenning: september 2014 

1. contextuele-, directieve, strategische-, structurele en cybernetische stroming, 

geschoold in EFT (en gevorderd HMV) 

2. eetstoornissen, verlies en rouw, hechtingsproblematiek, somatoforme stoornissen, 

ernstige partnerrelatie- en gezinsproblematiek 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk 

4. ambulant, zelfstandig gevestigd, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek, deeltijd 

5. individueel, live, dvd, groep 

6. ervaring in de geïndiceerde jeugdzorg en de kinder- en jeugd ggz en in de 

volwassenen ggz; als supervisor ervaring in individuele- en groepssupervisie  

 

Mevrouw W.M.J. Aarssen  

Koningin Emmalaan 32, 2264 SK Leidschendam, Tel: 070-3278274, 06-21564214 

E-mail: aarssen32@planet.nl, Website: www.wilma-aarssen.nl 

Erkenning: december 2004 

1. intergenerationele  systeemtherapie EFT  

2. stemmingsproblematiek, ziekte en dood, rouw/verlies, 

psychotrauma/oorlogservaringen, ouderen, persoonlijkheidsproblematiek 

3. individueel, echtpaar, gezin, netwerk 

4. ambulant, klinisch, zelfstandig gevestigd, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek, 

deeltijd 

5. geen voorkeur 

 

De heer H.J. (Herman) Brouwer  

Lek 71, 2911 GB Nieuwerkerk aan den IJssel, Tel: 06-21105350 
E-mail: hermanbrouwer@live.nl Erkenning: april 2020 

1. ervaring met EFT 

2. ervaring met het forensisch kader, huiselijk geweld, seksueel misbruik, samengestelde 

gezinnen, jeugdbescherming 

3. echtpaar, ouderpaar, gezin, individueel, relatie, groepen 

4. ervaring binnen ggz, jeugdbescherming, trainingen, lesgeven en coaching 

5. voorkeur voor face-to-face supervisie, individueel, tweetallen of groep. Regelmatig 

inbreng van audio of video. Live supervisie is ook mogelijk. Daarnaast schriftelijke 

inbreng van te voren indienen. 
 
 

mailto:hermanbrouwer@live.nl


 

 

De heer W. (Wilco) Kroon  

Ambachtsherenweg 2 4791 BZ Klundert. Supervisielocatie: Breda en Dordrecht 

E-mail: wilco.kroon@hotmail.com Erkenning: december 2015 

1. opgeleid in klassieke stromingen, daarna EFT en MBT en narratief dialogische 

stromingen 

2. kinder- en jeugd ggz en jeugdzorg 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk 

4. ambulant, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek, dagbehandeling adolescenten 

5. voorkeur voor het inbrengen van beeldmateriaal en tenminste een live 

supervisiezitting 

6. redacteur tijdschrift Systeemtherapie, opleider STW bij Leerhuis ZHZ en ST bij Euthopia, 

wil je meer informatie: neem vrijblijvend contact op (wilco.kroon@hotmail.com), 

vrijblijvend kennismaken  

 

 

Mevrouw P. Dashorst 

Rijnzichtweg 35, 2342 AX Oegstgeest / Orehof 12, 1060 RW Amsterdam, Tel: 06-15907424  

E-mail: p.dashorst@centrum45.nl / pdashorst@gmail.com, Erkenning: oktober 2012 

1. paren groepstherapie, MMFT (meergezinsbehandeling) 

2. -complexe psychotrauma problematiek, individuele en systeembehandeling waarbij 

meerdere of een van de gezinsleden traumatische ervaringen heeft t.g.v. vervolging, 

oorlog of geweld 

-na oorlogse generatie problematiek 

3. individueel, echtpaar, gezin, groepstherapie 

4. ambulant, verbonden aan RIAGG of polikliniek, deeltijd 

5. geen voorkeur 

6. tevens supervisor BEPP (beknopte eclectische psychotherapie voor PTSS) en psychiater 

 

Mevrouw C.E. Hempel- Flipse (Carien) 

Oud-Beijerland 

E-mail: ceflipse@gmail.com Erkenning: februari 2016 

1. integratief, dwz meerdere perspectieven binnen de systeemtheorie ( structureel/ 

strategisch/ cybernetisch/ intergenerationeel); tevens psychoanalytisch 

psychotherapeut, hetgeen doorwerkt in systemisch kijken en werken 

2. eetstoornissen, identiteitsstoornissen, stemmingsstoornissen 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk 

4. ambulant, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek 

5. geen voorkeur 

6. voorafgaand aan een supervisietraject ben je welkom om  (kosteloos) kennis te 

komen maken alvorens een keuze te maken m.b.t. het volgen van supervisie.  

 

Mevrouw L.C.A. Lagerweij 

Larikslaan 7, 2282 KE Rijswijk, Tel: 070-3994314 of 06-18253220   

E-mail: lilian.lagerweij@kpnmail.nl  Erkenning: mei 2010 

1. structureel/strategisch, intergenerationeel, EFT voor paren 

2. geweld, trauma en persoonlijkheidsproblematiek 

3. individueel, echtpaar, gezin, groep 

4. ambulant, zelfstandig gevestigd, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek 

5. individueel, live, dvd, mondeling/schriftelijke inbreng, groep 

 

mailto:wilco.kroon@hotmail.com
mailto:wilco.kroon@hotmail.com
mailto:ceflipse@gmail.com
mailto:lilian.lagerweij@kpnmail.nl


  

 

Mevrouw C.C.J.M. van Tiggelen 

Jaagpad 186, 2288 CS Rijswijk, Tel: 0152-132081, 06-44884739 

E-mail: tvantiggelen@ziggo.nl, Erkenning: april 2008 

1. integratief; intergenerationeel, narratief en oplossingsgericht 

2. traumabehandeling met EMDR inzetten als deeltechniek binnen systeemtherapie, 

forensische problematiek met name relationeel geweld binnen systemen 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk 

4. ambulant, zelfstandig gevestigd, verbonden aan RIAGG of polikliniek 

5. individueel, groep, dvd, mondelinge/schriftelijke inbreng 

 

Mevrouw K. (Kurdistan) Aziz 

Nieuwe Binnenweg 282e, 3021 GS Rotterdam, Tel: 06-41214469 

E-mail: kurdistan@verbindincontext.nl, Erkenning: februari 2020 

1. contextuele (intergenerationele) systeemtherapie 

2. (transgenerationeel) trauma, stemmingsproblematiek, partner-relatieproblematiek 

3. Individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin 

4. ambulant, zelfstandig gevestigd, verbonden aan GGZ-centrum of polikliniek  

5. Individueel, groep, dvd, audio, mondelinge/schriftelijke inbreng 

 

Mevrouw E.W.C. Aendekerk 

Marie Baronstraat 9, 3056 AA Rotterdam, Tel: 010-2762729 

E-mail: M.l.aendekerk@planet.nl, Erkenning: mei 2005 

1. cybernetisch, narratief, structureel/strategisch. 

2. eetproblemen, klinische systeemtherapie 

3. individueel, ouderpaar, gezin, netwerk 

4. ambulant, klinisch, verbonden aan RIAGG of polikliniek, deeltijd 

5. geen voorkeur 

 

Mevrouw A.C. Boonstra 

Mathenesserlaan 232, 3021 HN Rotterdam, Tel: 06-42255083  

E-mail: a.c.boonstra@planet.nl, erkenning: november 2000 

1. integratief; o.a. transgenerationeel, experienteel (Andolfi) structureel/strategisch, 

oplossingsgericht, MST, EFT, KUK 

2. (jeugd) psychiatrische problematiek, geweld in gezinnen, vechtscheidingen 

3. individueel, echtpaar, gezin, netwerk 

4. ambulant, klinisch (volwassenen en adolescenten), zelfstandig 

5. individueel, groep, live 

6. werkt graag met genogrammen 

 

Mevrouw S. (Sevnur) Demiralay 

Vredenoordkade 90 Rotterdam, Tel: 0681318230 

E-mail: praktijknilay@gmail.com, Erkenning: juni 2021 

1. hechtingsorienteerde, systeemtheoretisch, psychotherapie (MBT, schema), EMDR, 

narratief 

2. trauma, persoonlijkheidsproblematiek, migratie 

3. Individueel, echtpaar, gezin, netwerk 

4. zelfstandig gevestigd, verbonden aan GGZ-centrum of polikliniek  

5. Individueel, groep, live, dvd, mondelinge/schriftelijke inbreng 

6. als supervisor geregistreerd bij de NVP 

 

Mevrouw L. van der Donk 

mailto:kurdistan@verbindincontext.nl
mailto:M.l.aendekerk@planet.nl


 

 

Noorder Kerkedijk 75, 3078 PC Rotterdam, Tel: 06-45711466 

E-mail: lizelena9591@hotmail.com, Erkenning: mei 2013 

1. nee 

2. huiselijk geweld en partner relatietherapie 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk 

4. ambulant, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek, klinisch 

5. geen voorkeur 

 

Mevrouw D.H.M. (Dorine) Everts 

Paulus Potterstraat 40, 3061 ZW Rotterdam, Tel: 010-4122419 

E-mail: dhm.everts@gmail.com, dhm.everts@kpnplanet.nl, Erkenning: februari 2013 

1. integratief 

2. gezinnen met baby’s , jonge kinderen en adolescenten. Levensfase problematiek en 

het integratieve perspectief; eetproblematiek, identiteitsontwikkeling, nieuw 

samengestelde gezinnen, trauma 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk 

4. ambulant, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek, deeltijd en wijkteams 

5. geen voorkeur 

6. Ik ben ook Infant Mental Health Specialist en EMDR therapeut. 

 

Mevrouw A. (Alexandra) Grosskopff 

A. Noordewier-Reddingiuslaan 155, 3066 JA Rotterdam, Tel: 06-49362605 

E-mail:  agrosskopff@yahoo.com Erkenning: oktober 2020 

1. EFT, intergenerationeel, verbindend gezag (Omer) 

2. nieuw samengestelde gezinnen, jongvolwassenen, systeemtherapie binnen SGGZ 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk 

4. ambulant, verbonden aan ggz-centrum, zelfstandig gevestigd, klinisch, deeltijd 

5. geen voorkeur, individueel, groep, live, dvd, audio, mondelinge/schriftelijke inbreng 

 

Mevrouw H. (Heike) van Klinken 

Johanna Breevoortstraat 6, 3066 HJ Rotterdam, Tel: 06-12917087 

E-mail: h.van.klinken@uwnet.nl, Erkenning: oktober 2017 

1. integratief model, structureel, intergenerationeel, hechtingsperspectief 

2. faseproblematiek, psychiatrische problematiek bij gezinslid/leden, rouwverwerking, 

traumaverwerking, hechtingsproblematiek 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk 

4. ambulant, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek, deeltijd, klinisch, zelfstandig 

gevestigd 

5. geen voorkeur, zowel individueel als groep, dvd, audio, mondelinge/schriftelijke 

inbreng 

6. gericht op systeemtherapeuten en systeemtherapeutisch werkers 

 

Mevrouw S. (Susan) Miedema 

Oranjestraat 28, 3043 TP, Rotterdam, Tel: 06-18786090 

Email: s.miedema@hotmail.com, Erkenning: november 2020 

1. contextueel, EFT, narratieve stroming, intergenerationeel 

2. eetstoornissen, kind- en jeugdproblematiek, partnerrelatieproblemen, multi-

probleemgezinnen  

mailto:dhm.everts@gmail.com
mailto:dhm.everts@kpnplanet.nl
mailto:agrosskopff@yahoo.com
mailto:h.van.klinken@uwnet.nl
mailto:s.miedema@hotmail.com


  

 

3. echtpaar, ouderpaar, gezin 

4. ambulant, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek, zelfstandig gevestigd, klinisch 

5. geen voorkeur 

6. samen een reis maken door stromingen, verhalen, kwetsbaarheden, krachten en 

professionalisering 

 

 

 

 

Mevrouw M. (Marieke) van Prooijen 

Zus Braunstraat 16, 3056 AB Rotterdam, Tel: 06-25037704 

E-Mail: mariekevanprooyen@upcmail.nl, Erkenning: oktober 2021 

1. EFT 

2. relatie- en gezinsproblematiek  

3. individueel, echtpaar, gezin, netwerk 

4. ambulant, verbonden aan GGZ-Centrum of polikliniek, klinisch 

5. geen voorkeur 

 

Mevrouw M.A. van der Schee 

Zuideveldlaan 39, 4271 XC Dussen en Westerkade 1, 3016 CL Rotterdam 

Tel:0416-391233 

E-mail: margrietvanderschee@pso-psychologen.nl, Erkenning: januari 2012 

1. Structureel-strategisch, intergenerationeel, experiëntieel (M. Andolfi) 

2. Gezinsproblematiek zowel met jonge kinderen als adolescenten en 

echtpaarproblematiek  

3. Ervaring met gezinnen, echtparen, groepen en individueel 

4. Vrijgevestigde praktijk en Huisartsen Instituut Erasmus MC 

5. Individueel, Live, DVD, Groep met aandacht voor cultuur en gender 

6. www.pso-psychologen.nl 

 

Mevrouw drs. G.J. Stolk 

Kleiweg 96b, 3051 GV Rotterdam, Tel: 010-4610280/ 06-15475991 

E-mail: g.stolk9@upcmail.nl, Erkenning: oktober 2013 

1. directieve interventies/ Gottman 

2. stemmingsstoornissen/ADHD/soma&psyche 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin 

4. ambulant, zelfstandig gevestigd, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek 

5. geen voorkeur 

6. Ik ben tevens supervisor van de NVO en het NIP. 

 

Mevrouw A.H. Visser 

Heemraadsingel 26-B, 3021 DA Rotterdam, Tel: 010-4763408 

E-mail: S.Visser@PsyQ.nl, Erkenning: augustus 2001 

1. cliëntgericht, structureel/strategisch, intergenerationeel 

2. trauma-gerelateerde problematiek 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, network 

4. ambulant, klinisch, werkzaam in setting 

5. geen voorkeur 

 

mailto:mariekevanprooyen@upcmail.nl
mailto:margrietvanderschee@pso-psychologen.nl
http://www.pso-psychologen.nl/


 

 

Mevrouw M.C. (Marieke) Vonk 

A.N. Reddingiuslaan 119, 3066 JA Rotterdam, Tel: 010-2205001 

E-mail: marieke.vonk@molemann.nl / marieke.vonk@xs4all.nl, Erkenning: oktober 2011 

1. Integratief . Intergenerationeel / experiëntieel. 

2. gezinnen met éénmalig of chronisch trauma a.g.v. geweldsdelicten, seksueel misbruik 

of huiselijk geweld. Multiproblemgezinnen met psychiatrische problematiek. 

Transculrurele systeemtherapie.  

3. ouderpaar, gezin, netwerk, kind en jongere als aangemelde cliënt 

4. ambulant, verbonden aan Riagg of polikliniek 

5. geen voorkeur 

 

De heer F. Vrooman 

Maria Wesselingstraat 151, 3065 GC Rotterdam, Tel: 06-36083252 

Erkenning: augustus 2013 

1. integratief; narratieve benadering 

2. kinder-jeugdpsychiatrie,jong volwassene problematiek 

3. individueel, ouderpaar, gezin 

4. ambulant, deeltijd 

5. geen voorkeur 

 

Mevrouw A.A.M. (Angelique) Kies 

Vredeman de Vriesstraat 86, Rotterdam, Tel: 06-19989718 

Email: angeliquekies@hotmail.com, Erkenning: februari 2017 

1. nee 

2. forensisch, seksuologie, volwassenen- en jong volwassenen, crisishulpverlening 

3. individueel, ouderpaar, echtpaar, gezin, netwerk  

4. ambulant, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek 

5. geen voorkeur 

 

Mevrouw W.M. (Wilma) Geldtelder  

Capelle aan den IJssel, Tel: 06-12330769 

Email: wilmageldtelder@xs4all.nl, Erkenning: oktober 2017 

1. Integratief model; structureel- , experimenteel- , intergenerationeel-, 

hechtingsperspectief  

2. kinder- en jeugdpsychiatrie, diverse problematieken o.a. trauma, hechting en ASS, 

binnen complexe gezinsproblematiek  

3. ouderpaar, echtpaar, gezin, netwerk  

4. ambulant, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek, deeltijd, klinisch 

5. individueel, groep, dvd 

6. Gericht op systeemtherapeuten (ST) en systeemtherapeutisch werkers (STW) 

 

 

De heer D.J.L Jonker  

De Savornin Lohmanplantsoen 25, 2253 VM Voorschoten Tel: 071-5320554, 

E-mail: daan.jonker@xs4all.nl, Erkenning: maart 2002 

1. directieve therapie, hypnose, narratieve en integratieve stroming  

2. suïcidaal gedrag  

3. individueel, echtpaar, gezin, netwerk, coachen van teamsambulant, klinisch, 

mailto:marieke.vonk@molemann.nl
mailto:angeliquekies@hotmail.com
mailto:wilmageldtelder@xs4all.nl


  

 

zelfstandig, in setting  

4. supervisor/docent schemagerichte therapie Young, supervisor VKJP en Nvvh 

5. geen voorkeur 

 

Mevrouw N. Muller 

Narcisstraat 8, 2252 XE Voorschoten Tel: 071-5429480 

E-mail: nic_0408@hotmail.com, Erkenning: juni 2014 

1. mentaliseren Bevorderende Therapie voor Families (MBT-F) en symbooldrama voor 

ouder en kind 

2. gezinnen met kinderen met trauma en hechtingsstoornissen(met name ook adoptie 

en pleegkinderen), gezinnen met pubers met trauma en of zich ontwikkelende 

persoonlijkheids problematiek individueel, echtpaar, gezin, netwerk, coachen van 

teams ambulant, klinisch, zelfstandig, in setting  

3. individueel, ouderpaar, gezin, groepen 

4. zelfstandig gevestigd, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek, klinisch 

5. geen voorkeur 

 

De heer P.L. Wouda 

Cornelis Wittstraat 14, 2242 LW Wassenaar, Tel: 06-43838000 

Email: plwouda@me.com  

Erkenning; september 2008 

1. integratief, met hoofdbestanddelen directief, oplossingsgericht, gedragsverandering 

i.c.m. emotion focused 

2. allround 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk 

4. ambulant, zelfstandig gevestigd, tevens directeur kleine instelling (10 behandelaars) 

5. geen voorkeur 

 

Mevrouw F.C. Moene 

Anjerstraat 65, 3333 GC Zwijndrecht, Tel: 078-6127948  

E-mail: f.c.moene@xs4all.nl, Erkenning: december 1993 

1. directief, eclectisch 

2. somatisatie, conversie, trauma 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin 

4. ambulant, klinisch, algemeen ziekenhuis 

5. veel ervaring met toepassing van hypnose binnen psychotherapie; is opleider en 

supervisor van de Ned. Ver.v. Hypnose ( NVvH) 

 

 

 

BUITEN NEDERLAND 
 

ARGENTINIË 



 

 

 

De heer C. Vreugdenhil  

3 de Febrero 2115, 1642 San Isidro, Buenos Aires, Argentinië,  

Tel: 00541147235692, E-mail: snor@xs4all  

Erkenning: april 1998 

1. experiëntieel (Whitaker, Andolfi) en structureel (Minuchin) 

2. nee 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk 

4. ambulant, verbonden aan Riagg of polikliniek, deeltijd 

5. geen voorkeur 

6. jaarlijks 2x6 weken in Nederland; supervisie ook via webcam/internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELGIË 

 
De NVRG erkent de door de BVRGS erkende supervisoren. Hier vind je de BVRGS-erkende 

supervisoren. 

 

De hieronder genoemde supervisoren zijn tevens lid van de NVRG.  

 

Antwerpen 
 

Mevrouw K. Aerden 

Amerikalei 220 Antwerpen 

E-mail: karen.aerden@dezuidster.com, Erkenning: augustus 2020 

1. EFT-relatietherapie 

2. Relaties, doven en slechthorenden 

3. individueel, echtpaar 

4. zelfstandig gevestigd, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek Centrum Algemeen 

Welzijnswerk Overkophuis: laagdrempelige hulp voor jongeren; bijzonder onderwijs 

doven en slechthorenden 

5. geen voorkeur; bij supervisie rond partnerrelatie: graag met videoband 

6. geregistreerd als supervisor bij de BVRGS, EFT-Belgium, EFT-Nederland 

 

 

https://bvrgs.be/supervisoren


  

 

Mevrouw E.Th.M. Reijmers 

Lange Leemstraat 257, B-2018 Antwerpen, Tel: 00-32 3 2308877 

E-mail: ellen.reijmers@interactie-academie.be, Erkenning: januari 2000 

1. betekenisgeving, narratief 

2. kinder- en jeugdproblematiek, tweede- en derdelijnsproblematiek 

3. gezinnen, paren 

4. ambulant, verbonden aan Interactie Academie, Antwerpen 

5. individueel en groep; indirect en live 
6. geregistreerd als supervisor bij de BVRGS 

 

Mevrouw Sabine Vermeire 

Van Schoonbekestraat 33, B-2018 Antwerpen, Tel: 00-32 3 2370152 

E-mail: sabine.vermeire@iaac.eu, Erkenning: november 2016 

1. narratief, collaboratief, sociaal constructionisme 

2. kinderen, jongeren en ouders in zorgwekkende contexten (geweld, verwaarlozing 

psychiatrische problematiek) 

3. individueel, ouderpaar, gezin, netwerk 

4. ambulant, verbonden aan Interactie Academie, Antwerpen, klinisch, residentiële 

jeugdzorg 

5. individueel en groep; indirect (skype) en live 

6. geregistreerd als supervisor bij de BVRGS 

 

  



 

 

Kapellen 
Mw. K. (Kathleen) Hellemans-Dehond 

Bevrijdingslei 5, 2950 Kappellen, Tel: 00-32 479 652869 

Email: dehondkathleen@hotmail.com Erkenning: april 2017 

8. hechtingsgerichte systeemtherapie; gezinsontwikkelingsperspectief; structureel 

perspectief  

9. gezinnen  met  jongeren/jongvolwassenen bekend met psychiatrische 

problematiek/eetproblematiek; families met pleegkinderen 

10. echtpaar, ouderpaar, gezin 

11. ambulant, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek, residentiële jeugdhulpverlening 

12. individueel, mondeling/schriftelijke inbreng 

13. Ook werkzaam in de regio Westelijk Noord-Brabant (NL) 

14. geregistreerd als supervisor bij de BVRGS 

 

 

Mechelen  
Mevrouw G.O. (Els) Van Daele 

Hendrik Speecqvest 34, 2800 Mechelen (België), Tel: 0475-83 36 34 

E-mail: els.vandaele@gmail.com 

1. relatie- en gezinstherapie, attachement based family therapy, groepstherapie 

2. relationele problematieken - forensische therapie bij seksueel grensoverschrijdend 

gedrag 

3. individueel, gezin, echtpaar, netwerk, ouderpaar en residentiële setting  in 

psychiatrisch ziekenhuis 

4. ambulant, zelfstandig gevestigd, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek 

5. individueel, groep, live, mondelinge/schriftelijke inbreng 

6.  geregistreerd als supervisor bij de BVRGS 

 

Mevrouw J.S. (Jasmina) Sermijn 

Korte Maagdenstraat 6, B-2800 Mechlen Tel: 0032(0)485722370 

Emailadres: sermijnj@gmail.com 

1. Systeemtherapie alg. – dialogische/narratieve stromingen relationele 

2. systeemtherapie en PRT 

3. individueel, gezin, echtpaar, netwerk 

4. ambulant, zelfstandig gevestigd 

5. geen voorkeur 

6. geregistreerd als supervisor bij de BVRGS & Taos institute 

 

DUITSLAND 
 

Mevrouw A.J.M. Nabben (ook werkzaam in regio Nijmegen/Noord-Limburg/Oost-Brabant) 

Hestert 37, D-47626 Kevelaer (Duitsland), Tel: 06-46363089 

E-mail: adjenabben@hotmail.com, Erkenning: augustus 2010 

1. oplossingsgericht en structureel/strategisch werken 

2. jeugdhulpverlening, ouderschapsorganisatie na echtscheiding 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk 

4. ambulant, klinisch 

5. geen voorkeur 

 

mailto:sermijnj@gmail.com


  

 

 

 

 

 

 

 

 

GROOT-BRITTANNIE 
 

Dr Ramón Karamat Ali  

Liverpool, Engeland (Online of in NL: Amsterdam, Zaandam, Utrecht) 

Telefoon:  ++44-(0)7758 123 116 

Emailadres: dr.rkaramatali@gmail.com Erkenning: September 2019 

 

1. supervisie gezins-en systeemtherapie vanuit een hechtingsperspectief, en als supervisor 

ook in Attachment Narrative Therapie (ANT), en de structurele stroming.  Ik heb ook 

training in Evidence-Based suspervisie.jeugdhulpverlening, ouderschapsorganisatie na 

echtscheiding 

2. m.n. werken met gezinnen en adolescenten, depressie in adolescenten, zelf-

verwonding, intercultureel werk; veel ervaring met werken met kinderen en 

pleegouders en hun kinderen, alsook de netwerken rond kinderen die uit huis geplaatst 

zijn 

3. individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk 

4. ambulant, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek, klinisch, zelfstandig gevestigd 

5. geen voorkeur: Ik heb ervaring met live, individueel, groep, audio, 

mondelinge/schriftelijke inbreng, maar meeste ervaring met groeps, live en 

audio/visueel 

 

mailto:dr.rkaramatali@gmail.com

