Leertherapeuten
systeemtherapie
29 november 2021
Onderstaande leden hebben zich bereid verklaard leertherapie te geven over
systeemtherapie.
Voor iedere leertherapeut geldt een aantal karakteristieken:
1. zelfstandig gevestigd en/of verbonden aan een instelling
2. poliklinisch en/of klinisch werkzaam
3. referentiekader
4. vorm van de leertherapie
5. dag en tijden van de week
Nadere gegevens worden met de leertherapeut persoonlijk besproken

Drenthe
Mevrouw K. van Dijk
Molenkamp 1, 9415 PV Hijken, tel. 06-51158652
E-mail: karin-vandijk@ziggo.nl, Erkenning: september 2017
1. zelfstandig gevestigd en verbonden aan een instelling, namelijk Accare
2. poliklinisch
3. Ik werk eclectisch, met enkele voorkeursperspectieven: narratief, ervaringsgericht,
waarbij ik ook graag gebruik maak van non-verbale therapievormen ter
ondersteuning van het therapieproces. Ik werk graag samen met non-verbale
therapeuten, onder andere PMT, maar binnen mijn mogelijkheden zet ik het zelf ook
in. Ik ben geschoold in inzet van paarden in therapieprocessen en heb daarin ook
een vorm ontwikkeld.
4. individueel, groep, met partner, met gezin
5. Maandag, woensdag, donderdagavond, in overleg
Mevrouw Manon Smeijer
Hoofdvaartsweg 92, 9406 XC Assen; tel.: 06-40712292
E-mail: info@noarderlicht.nl, Erkenning: september 2017
1. zelfstandig gevestigd
2. poliklinisch en klinisch
3. systeemtheoretisch ontwikkelperspectief waarbij ik verschillende referentiekaders
integreer
4. individueel, groep (maximaal 3 personen), met partner, met gezin
5. in overleg nader te bepalen
Mevrouw A. (Annelies) Schrieken
Slingenberg 26 Meppel tel. 06-10943742
E-mail: info@schriekensystemen.nl, Erkenning: november 2017
1. zelfstandig gevestigd
2. poliklinisch
3. Vanzelfsprekend werk ik vanuit een systeemtherapeutisch referentiekader. Mijn
denken is gevoed door zowel de hechtingstheorie als door differentiatie. In
leertherapie zal zeker aandacht zijn voor voorgeschiedenis en het effect daarvan op
het heden.
4. individueel, met partner
5. Maandag middag/avond, woensdag ochtend, vrijdag ochtend tot 14.00 uur
De heer Rob Thomson
Hooiweg 98, 9765 EJ Paterswolde tel.: 06-10517669
E-mail: robthomson@xs4all.nl, Erkenning: mei 2016
1. bij verschillende instellingen en in eigen praktijk werkzaam als systeemtherapeut en als
docent/supervisor systeemtherapie
2. poliklinisch
3. psychotherapeut
4. individueel, met partner, met gezin, meerdere paren
5. in overleg

Flevoland
--

Friesland
De heer A.R. van Dijk
Stokdijk 8, 8425 SN Langedijke, tel.: 0516-520215
E-mail: renevandijk@freeler.nl, Erkenning: juli 2011
1. zelfstandig gevestigd en verbonden aan instelling Accare
2. poliklinisch
3. systemisch, integratief, narratief
4. individueel, met partner, met gezin
5. in overleg
De heer J. de Lange
De Eker 45, 8604 VA Sneek; tel.: 0515-415350/0515-426204 (werk),
E-mail: jdelange@psychopraktijk.nl, Erkenning: mei 1990
1. zelfstandig gevestigd
2. poliklinisch
3. systeemtheoretisch, psychodynamisch
4. in overleg
5. in overleg

Gelderland
Mevrouw J.C. (Feniks) de la Fosse
Amsterdamseweg 50 6712 GJ Ede,
www.delafossepsychotherapie.nl Erkenning: januari 2019
1. vrijgevestigd
2. poliklinisch
3. Psychodynamisch opgeleid, werkend vanuit gezinsontwikkelings-, structureel-, sociaalen intergenerationeel perspectief. Daarnaast is mijn referentiekader Emotionally
Focused Therapy (EFT), de Gottman-methode en ben ik seksuoloog (NVVS-SH). In die
hoedanigheid zie ik individuen en stellen.
4. Individueel, met partners behoort tot de mogelijkheden
5. maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag (avond, behalve op vrijdagen, in overleg)

Mevrouw A.M. (Annette) Breurkens
Sonnevancklaan 11 3847 LW Harderwijk, tel. 0341-434466
ambreurkens@gmail.com Erkenning: maart 2021
1. zelfstandig gevestigd
2. poliklinisch
3. De afgelopen jaren heb ik naast het werk in mijn eigen praktijk ook in de GGZ gewerkt
binnen diverse werkvelden (klinisch, dagklinisch, ambulant ). Nu sinds 4 jaar alleen in
mijn eigen praktijk waar de sfeer, de samenwerking, het ontdekkende proces van
jezelf als systeemtherapeut voorop staat, en vele wensen mogelijk zijn om tot een
dynamisch proces van zelfontwikkeling te komen. Mijn theoretische achtergrond is
vooral hechtingsgericht met inzichten van niet alleen Johnson, maar ook Perel,
Schnarch, Minuchin, Rober, narratieve denken, Nagy, poëzie, literatuur, film.
4. Individueel, met partners, met gezin, andere vormen
5. maandag, dinsdag, woensdag
Mevrouw C.A.C.M. Rood
Korte Voren 9, 7241 HR Lochem, tel.: 0573-252830, 06-12308457,
E-mail: inekerood1@gmail.com Erkenning: juli 2007
1. verbonden aan een instelling, namelijk: Mediant Volwassenzorg.
2. Poliklinisch
3. Systeem theoretisch
4. individueel, groep, met partner, met gezin, andere vormen
5. in overleg
Mevrouw M. Smeltzer
Ruurloseweg 30 v38, 7021 HB Zelhem, tel.: 06-42511881,
E-mail: miasmeltzer@hetnet.nl, Erkenning: april 2009
1. zelfstandig gevestigd
2. ambulant
3. vnl. EFT kader en gebruik makend van creatieve procesbevorderende methoden
4. individueel, groep en met partner
5. In overleg op dinsdag, woensdagmiddag of donderdag (kleine groep focussen twee
keer per jaar op maandagmiddag.
Mevrouw M.J.H. (Marianne) Stoverink
Eikendreef 62, 6581 PG Malden, tel.: 024-3585438,
E-mail: stoverink@kabelfoon.net Erkenning: april 2010
1. zelfstandig gevestigd. Ik heb werkervaring binnen de GGZ: Jeugd, Volwassenzorg,
FACT, Forensisch, Verslavingszorg. Zowel residentieel. klinisch als poliklinisch. Ik ben
werkzaam in een eigen praktijk en binnen een EFT Centrum.
2. Poliklinisch
3. 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 leertherapie geldt hetzelfde:
het streven naar ontwikkeling waardoor je in je beroepsuitoefening meer keuzes kan
en durft te maken. Door de jaren heen ben ik opgeleid in verschillenden
stromingen/methodieken. Meest recent ben ik opgeleid als EFT therapeut.
4. individueel, met partner, met gezin.
5. In overleg

De heer J.A.J. (Jeroen) Bakker
Straalmanstraat 24, 6521 JM Nijmegen, tel: 024-3503060
E-mail: jaj.bakker@planet.nl Erkenning: juni 2021
1. zelfstandig gevestigd en verbonden aan een instelling, namelijk docent en
hoofdopleider PT bij o.a. Radboud Universiteit Sociale Wetenschappen (RCSW)
2. poliklinisch
3. Ik heb bijna 30 jaar ervaring in diverse ambulante, deeltijd en klinische settings en
werkt vanuit mentaliserende, schematherapeutische en altijd natuurlijk systemische
referentiekader
4. individueel, groep (maximum aantal deelnemers 8 personen), met partner, met gezin,
andere vormen in ontwikkeling.
5. maandag, donderdag, vrijdag
Mevrouw J.P. (Jacomijn) Jacobs
Guido Gezellestraat 25, 6531 CT Nijmegen, tel.: 06-31784717
E-mail: info@jacobs-gezinstherapie.nl. Erkenning: juli 2017
1. zelfstandig gevestigd (Jacobs Gezinstherapie) en verbonden aan een instelling,
namelijk Karakter, centrum voor kinder en jeugdpsychiatrie
2. poliklinisch
3. Mijn referentiekader is Emotionally Focused Therapy (EFT) en Emotionally Focused
Family Therapy (EFFT)van dr. Sue Johnson, Attachment Focused Family Therapy (AFFT)
en Dyadic Developmental Therapy (DDP) van Dan Hughes. In de instelling werk ik veel
vanuit het kader van de Dialectische gedragstherapie van Marsha Lineha en
schematherapie.
4. individueel, met partner
5. maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag

Mevrouw A.J.A. (Annelies) van Og
De Gamert 2107, 6605 WC Wijchen, tel: 024-6454364
E-mail: a.vanog@psychotherapiewijchen.nl. Erkenning: december 2018
1. zelfstandig gevestigd.
2. poliklinisch
3. experiëntieel-, narratief-, gezinsontwikkelings-, structureel-, sociaal- en
Intergenerationeel perspectief, Emotional Focused Therapy (EFT)
4. individueel, groep, met partner
5. maandag, dinsdag, donderdag namiddag
woensdag tussen 13.00 en 17.00 uur
vrijdag tussen 10.30 en 15.30 uur
Mevrouw W.H. Glaubitz
Deventerweg 24, 7203 AK, Zutphen, tel.: 06-53161866
E-mail: w.glaubitz@kpnplanet.nl Erkenning: augustus 2013
1. zelfstandig gevestigd
2. poliklinisch
3. systemisch, cognitief-gedragstherapeutisch, interpersoonlijk
4. individueel, relatie, gezin
5. maandag, woensdag en donderdag
De heer J.A.M. (Joop) Verschuur
Emmerikseweg 64A, Baak. Tel: 06-33700890
E-mail: joop.verschuur@planet.nl. Erkenning: april 2020
1. verbonden aan een instelling, namelijk: Stichting Transfore (Dimence Groep); poli- en
dagkliniek De Tender
2. poliklinisch
3. EFCT, structureel, Nagy (contextueel). Met, naast systemische, ook
schematherapeutische en experiëntiële interventies.
4. Individueel, groep (maximum aantal deelnemers 4 personen), met partner, optioneel
op basis van hulpvraag, met gezin, optioneel op basis van hulpvraag
5. In beginsel dinsdagen, woensdagen donderdagen. Locatie: Apeldoorn; andere
locaties zijn bespreekbaar.
Mevrouw K.M. (Kitty) van den Berg
Amsterdamseweg 102, Arnhem, tel.: 026-4465812
Website: https://www.qp3.nl/wie-zijn-wij/km-van-den-berg
Erkenning juni 2018
1. zelfstandig gevestigd (www.qp3.nl) en verbonden aan Karakter kinder- en
jeugdpsychiatrie (www.karakter.com)
2. poliklinisch
3. Ik beschouw mezelf als een integratief (systeem)psychotherapeut. Ik ben opgeleid in
het experiëntiële en systeemtheoretische referentiekader en maak gebruik van kennis
en kunde uit het structureel-strategische, hechtingsgeoriënteerde, narratieve en
contextuele referentiekader. Verder ben ik geschoold in de schematherapie en doe
traumabehandelingen. Ik heb ervaring met kinderen en jeugdigen en hun gezinnen
alsmede met individuele volwassenen en partnerrelaties.
4. Individueel, (met partner en gezin behoort tot de mogelijkheden)
5. in overleg

Groningen
Mevrouw B (Birgit) de Cnodder
Heesterpoort 18, 8713 KZ Groningen,
info@praktijkdecnodder.nl, www.praktijkdecnodder.nl Erkenning: februari 2019
1. zelfstandig gevestigd, daarnaast verbonden aan instelling: Lentis, Jonx, Autismeteam.
2. Poliklinisch
3. Ik ben klinisch psycholoog / psychotherapeut en zowel systemisch als
psychodynamisch opgeleid. De hechtingstheorie legt voor mij de verbinding tussen
de beide denkkaders. Ik geef individuele leertherapie; ik zal je wel vragen om je
eventuele partner een keer mee te brengen. Dat doe ik doorgaans aan het begin
van het traject
4. individueel
5. in overleg
Mevrouw M.L. Haks
Albertine Agnesstraat 2, 9717 EW Groningen, tel.: 06-14360944
tineke.haks@zonnet.nl Erkenning: februari 2011
1. zelfstandig gevestigd
2. poliklinisch
3. systeemtherapeutisch, collaboratief (narratief), met in mijn vooropleiding tot
psychotherapeut veel aandacht voor psychoanalytisch gedachtengoed.
4. individueel, met partner, met gezin, andere vormen (indien wenselijk)
5. niet op woensdag en in het weekend, ’s avonds niet structureel
Mevrouw L. H. (Lucia) van der Sluijs
Vaargeul 133, 9732 JT Groningen, tel.: 050-5417539
lhvandersluijs@gmail.com Erkenning: april 2018
1. Ik ben vooral werkzaam bij LentisIPsyQ Groningen, Eetstoornissen, in de kliniek, op de
deeltijdbehandeling en in het ambulante team. Daarnaast heb ik een kleine eigen
praktijk.
2. Ik ben zowel klinisch als poliklinisch werkzaam.
3. Ik werk eclectisch, met een voorkeur voor de sociaal constructivistische stroming, de
narratieve therapie. Daarnaast werk ik vanuit het hechtingsperspectief en ben ik
“aanvullend getraind” EFT therapeut.
4. De vorm van leertherapie bepalen we in gesprek met elkaar en is afhankelijk van de
therapievraag. Ik heb een voorkeur om systeemleden bij de therapie te betrekken,
maar individueel is ook een mogelijkheid. Bij groepstherapie ligt niet per se mijn
expertise, maar dit is wel bespreekbaar.
5. Dinsdagavond, vrijdagmiddag en eventueel donderdagmiddag.

Limburg
De heer J.B.G. Olthof
Louis Loyensstraat 4, 6221 AK Maastricht, tel.: 043-3646874
E-mail: olthofjanbg@hotmail.com, Erkenning: mei 2006
1. zelfstandig gevestigd, tevens verbonden aan RMPI te Barendrecht
2. poliklinisch en klinisch
3. systeemgericht – narratieve stroming; hypnotherapie, m.n. taalgebruik en betekenis
4. individueel, groep (max. 4 personen), met partner, met gezin
5. in overleg
Mevrouw B.J. Nijhof
Meidoorn 52, 6226 WC Maastricht, tel.: 06-41249753
E-mail: nijhof.dianne@gmail.com, Erkenning: november 2019
1. zelfstandig gevestigd
2. poliklinisch
3. Ik werk vanuit meerdere referentiekaders. Kaders, die het meest op de voorgrond
liggen zijn het EFT-kader, intergenerationele kader en het narratieve kader.
4. individueel, met partner (bij systemische leertherapie kan partner een aantal keren
betrokken worden), met gezin bij systemische leertherapie kan gezin een aantal keren
betrokken worden)
5. in overleg kan van ma-do overdag
De heer P.M. Verberne
Hoenderstraat 53, 5801 CJ Venray, tel.: 06-10071694
E-mail: vcsverberne@gmail.com, Erkenning: april 2019
1. zelfstandig gevestigd (VCSVerberne Counselling en Systeemtherapie), tevens
verbonden aan GGZ Oost Brabant
2. poliklinisch
3. Mijn werkwijze is vooral proces- en ervaringsgericht in collaboratieve, emotioneel
focused stijl binnen structureel (homeostase), strategisch (triades), contextuele
(loyaliteit) perspectieven
4. individueel, groep (max. 3 personen), met partner, met gezin, andere vormen
5. in overleg

Noord-Brabant
Mevrouw Mia Famaey
De Boulevard 17, 4617 HA Bergen op Zoom, tel. 0164-233637, mob. 06-46090699
E-mail: schepfam@home.nl Erkenning: mei 2016
1. zelfstandig gevestigd en verbonden aan een instelling (De Viersprong, Halsteren)
2. poliklinisch
3. psychodynamisch, systemisch, integratief, psychotherapeut (breed opgeleid).
specialist in persoonlijkheid, gedrag en gezin.
4. individueel, met partner, met gezin
5. in overleg

Mevrouw M.W. Marissink
Eleonorastraat 16, 4835 GJ Breda, tel.: 06-11322720,
E-mail: info@marissinkpraktijk.nl, Website: www.marissinkpraktijk.nl
Erkenning: maart 2001
1. zelfstandig gevestigd
2. poliklinisch
3. clientgericht, eft en systeemtheoretisch (zie supervisorenlijst en website)
4. individueel, waarbij het systeem/partner betrokken wordt
5. in overleg
Mevrouw N.M.J. van Remortele
Aurelia 38, 4814 VM Breda, tel.: 076-5217222
E-mail: nvanremortele@gmail.com, Erkenning: november 2018
1. zelfstandig gevestigd, verbonden aan instelling
2. poliklinisch
3. clientgericht, hechtingsgericht, systeemtheoretisch
4. individueel, waarbij de partner en het gezin betrokken kunnen worden
5. voorkeur voor maandag en dinsdag, maar ook mogelijk op andere dagen
Mevrouw E.E. (Ellen) van Lieshout-van Dal
Willem Pompestraat 22, 5652 RS Eindhoven
E-mail: ellen.van.lieshout@ggze.nl, Erkenning: augustus 2018
1. zelfstandig gevestigd en verbonden aan een instelling (GGzE te Eindhoven)
2. klinisch en poliklinisch
3. structureel, multigenerationeel, narratief
4. individueel, groep, met partner, met gezin
5. Vrijdag tussen 8.30 en 14.00 uur, andere momenten in overleg.

Mevrouw M.A. (Margriet) van der Schee
Pastoor Lipsplantsoen 1, 4273 XX Hank of Westerkade 1, 3016 CL Rotterdam tel.: 0416 391233
(tussen 9-12 uur), E-mail: margrietvanderschee@pso-psychologen.nl, Website: www.psopsychologen.nl
Erkenning: november 2014
BIG-registraties: GZ Psycholoog BIG en Psychotherapeut BIG
1. zelfstandig gevestigd en verbonden aan een instelling, namelijk: Huisartsen Instituut
Erasmus MC te Rotterdam
2. poliklinisch
3. als systeemtherapeut ben ik gericht op de structureel-strategische aspecten binnen
gezinnen en ben onder meer opgeleid door M. Andolfi. Een leertherapie start met het
maken van een genogram waarbij de partner of het gezin betrokken kan worden.
Bewustwording van communicatiepatronen, circulariteit en parallelprocessen vormen
belangrijke onderdelen van de leertherapie waarbinnen oog is voor eventuele
intergenerationele aspecten en aandacht voor het ervaringsgerichte (experiëntieel).
4. individueel, met partner, met gezin
5. maandag t/m donderdag waarbij locatie en tijd in overleg te bepalen is.
Mevrouw W. Blik (Wieneke)
Leijsenstraat 1A, 4901 PC Oosterhout, tel.: 06-23316416
E-mail: w.blik@blikrelatieengezinstherapie.nl Erkenning: maart 2016
1. zelfstandig gevestigd
2. poliklinisch
3. hechtingsperspectief, EFT, EFFT, ervaringsgericht, intrapsychisch, interactioneel,
intergenerationeel, contextueel perspectief, integratief systemisch werkend
4. individueel, groep, met partner, met gezin
5. maandag t/m vrijdag, tijden in overleg
Mevrouw A.B. (Tonny) van der Steen
Fr. Ahaushof 46, 5042 EL Tilburg, tel.: 06-12292258
E-mail: vcsverberne@gmail.com, Erkenning: september 2020
1. verbonden aan een instelling GGzBreburg
2. poliklinisch
3. Ik werk vanuit een hechtingsperspectief, met aandacht voor betekenisgeving vanuit
de bredere context door de tijd en de generaties heen, met speciale aandacht voor
diversiteitsfactoren. Waarbij verschillende invalshoeken en concepten uit het
systemische gedachtengoed referentiekaders kunnen bieden om de ‘eigenheden’
verder te onderzoeken, te begrijpen en in de beroepsuitoefening op constructieve
wijze te kunnen inzetten.
4. individueel, met partner (enkele sessies), met gezin (enkele sessies)
5. in overleg
Mevrouw W.H.J.M. (Helma) Cissen
Korenmolenweg 2, 5465 PD Veghel, tel.: 06-11403887
E-mail: hcissen@hotmail.com, Erkenning: maart 2021
1. zelfstandig gevestigd, verbonden aan een instelling SGGZ Reinier van Arkel, Den
Bosch
2. poliklinisch, klinisch
3. gezinsontwikkelings-, structureel en cognitief gedragstherapeutisch perspectief (SFT),
vanuit hechtingtheorie (EFT)

4. individueel, met partner, met gezin
5. maandag, dinsdag, woensdag, donderdagavond

Noord-Holland
De heer F. Holdert
Vondelkerkstraat 30, 1054 KZ Amsterdam, tel.: 020-6161522, 06-51150266
E-mail: fransholdert@gmail.com, Erkenning: januari 2006
1. zelfstandig gevestigd
2. poliklinisch
3. systeemtheoretisch, psychodynamisch, transgenerationeel
4. individueel, met partner, met gezin
5. dinsdag, woensdag en donderdag
Mevrouw C.M. Jessurun
Pieter Calandlaan 511, 1068 NN Amsterdam, tel.: 020-6192193,
E-mail: neljes@hetnet.nl, Erkenning: oktober 1988
1. zelfstandig gevestigd
2. poliklinisch en klinisch
3. contextueel, cybernetisch
4. individueel, groep
5. in overleg
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. zelfstandig gevestigd, verbonden aan een instelling, namelijk: Child and Adolescent
Mental Health Service en de Universiteit
2. poliklinisch
3. hechting (Attachment), Inter/-, Trans-cultureel, Intergenerationeel
4. groeps, met partner, met gezin
5. Op het moment (maart 2020) voornamelijk vrijdag en weekend. Maar deels ook online.

Mevrouw B. Kohnstamm
Geerdinkhof 164, 1103 PV Amsterdam-Zuidoost, tel.: 020-4166943
E-mail: bkohnstamm@gmail.com, Erkenning: augustus 2006
1. zelfstandig gevestigd en verbonden aan een instelling (Lorentzhuis, Haarlem)
2. poliklinisch
3. interactief model: systeem, contextueel, narratief en hechtingstheoretisch
4. individueel, groep (maximaal 8) met partner, met gezin
5. in overleg (ma t/m vrij van 08.00 tot 18.00 uur, s’avonds indien nodig)
Mevrouw M.J. van Lawick
Nassaukade 104, 1052 CX Amsterdam, tel.: 023-5310346 (werk),
E-mail: jvanlawick@gmail.com, Erkenning: augustus 1991
1. zelfstandig gevestigd, verbonden aan het Lorentzhuis Haarlem
2. poliklinisch en klinisch
3. geen binding met één kader, integratief model
4. individueel, met partner, met gezin
5. in overleg
Mevrouw J.M.T.H. van Lieshout
Anfieldroad 69, 1098 WB Amsterdam; tel: 020-6758412/06-53891281
E-mail: marie-jose@psychotherapiecorelli.nl, Erkenning: augustus 2008
1. zelfstandig gevestigd
2. poliklinisch
3. Systeemtherapie, Cognitieve- en Gedragstherapie, Kinder- en Jeugdtherapie, EMDR,
JPT
4. Individueel, met partner, met gezin
5. Amsterdam: dinsdag, woensdag, vrijdag
Utrecht: maandag, donderdag
De heer A.J.F. (Albert) Neeleman
Prinsengracht 697, Amsterdam, en Lomanstraat 29-2 Amsterdam; tel: 06 34441161
E-mail: neele.ppan@gmail.com Erkenning: september 2019
1. zelfstandig gevestigd
2. poliklinisch
3. Eclectisch: systeemtherapeutisch met dialogische accenten, maar ook
psycho/groepsdynamische en seksuologische elementenIndividueel, met partner,
met gezin
4. Individueel, waarbij belangrijke anderen betrokkenkunnen worden, groep
5. dinsdag en vrijdag tussen kantooruren
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: september 2011
1. zelfstandig gevestigd en verbonden aan een instelling
2. poliklinisch
3. contextueel, systeemtheoretisch, psychodynamisch, hechtingsperspectief en rouw
(verlies door dood en verlies van gezondheid). Indien gewenst kan ook het
lichaamspsychotherapeutisch perspectief (Pesso en sensorimotor) erbij betrokken
worden.
4. individueel, evt. deels met partner, gezin- of familieleden
5. in overleg

Mevrouw M.E.J. Ploegmakers-Burg
Prinsengracht 993, 1014 KM Amsterdam, tel.: 020-6262390
E-mail: marianburgploegmakers@hotmail.com, Erkenning: juni 2006
1. zelfstandig gevestigd
2. poliklinisch
3. psychoanalytisch en systemisch
4. individueel
5. dinsdag/woensdag van 9-19, donderdag van 9-15
Mevrouw F. Rhmaty
Prins Hendrikkade 105 HS, 1011 AJ Amsterdam, tel.: 06 47548937
E-mail: fariba.rhmaty@xs4all.nl, Website: www.rawankaw.nl
Erkenning: februari 2012
1. zelfstandig gevestigd
2. poliklinisch
3. mix van intergenerationeel, structureel, narratief, cybernetisch en transcultureel
4. individueel ,groep, met partner ,met gezin, andere vormen
5. in overleg
Mevrouw A. Rodermans
Waddenland 68, 1115 XG Amsterdam, Tel.: 06-24604329
E-mail: arodermans@planet.nl, Erkenning: juni 2012
1. zelfstandig gevestigd
2. poliklinisch
3. ik werk eclectisch en ben gespecialiseerd in moderne relatievormen, denk daarbij
aan homoseksuele relaties en nieuw samengestelde gezinnen
4. individueel (met partner, met gezin en andere vormen soms, indien functioneel
enkele sessies)
5. vrijdag niet, alle andere dagen veel mogelijkheden; ook ’s avonds
Mevrouw S.S.M. Roland
Stadhouderskade 71-hs, 1072 AE Amsterdam, tel.: 020-6762002,
E-mail: ssm.roland@planet.nl, Erkenning: januari 2005
1. zelfstandig gevestigd en verbonden aan instelling
2. ?
3. analytisch, systeem, traumagericht
4. individueel, met gezin
5. maandag, dinsdag avond, vrijdag middag

Mevrouw K. Trede
Nieuwe Herengracht 3, 1011 RJ Amsterdam, tel.: 020-4278670
E-mail: katharinatrede@gmail.com, Erkenning: april 2010
1. zelfstandig gevestigd
2. poliklinisch
3. Systemisch collaboratief
4. individueel, met partner, met gezin, andere vormen
5. in overleg
De heer T.L.A. Verbeek
Ruysdaelstraat 49A1-E, 1071 XA Amsterdam, Tel: 06-10707520. Ook praktijk in Callantsoog.
E-mail: info@theoverbeek.nl, Erkenning: april 2015
1. zelfstandig gevestigd
2. poliklinisch
3. systeemtheoretisch, psychoanalytisch
4. individueel, met partner, met gezin (incidenteel)
5. maandag, dinsdag en woensdag: praktijk Amsterdam
donderdag en vrijdag: praktijk Callantsoog
Mevrouw A.M.C. de Voogt
Herengracht 31, 1015 BB Amsterdam, tel.: 020-6221349(privé), 020-6202952(werk)
E-mail: anna1@wxs.nl Erkenning: februari 2012
1. zelfstandig gevestigd en verbonden aan instelling, namelijk GGZ in Geest
2. poliklinisch
3. systeemtheoretisch, narratief, dialogisch, feministisch, transcultureel
4. individueel, groep, met partner, met gezin, andere vormen
5. overdag op maandag, dinsdag, vrijdag
Mevrouw L.W. (Lenny) Rodenburg
Praktijk: Bremstraat 3, 1402 BD Bussum, tel.: 06-45663281
E-mail: info@lennyrodenburg.nl, Erkenning: februari 2020
1. zelfstandig gevestigd
2. poliklinisch
3. Integratief: hechtingsgericht, intergenerationeel, narratief
4. individueel, met partner, met gezin
5. Maandag, woensdag of donderdag tussen 9.30 en 16 uur

De heer J.M. Zoetmulder
Praktijk: Bremstraat 3, 1402 BD Bussum, tel.: 06-28536589
E-mail: jaapzoetmulder@outlook.com,Erkenning: juli 2013
1. zelfstandig gevestigd
2. poliklinisch
3. systemisch, hechtingstheorie, EFT, EFFT
4. individueel, groep, met partner
5. in nader overleg
De heer T.L.A. Verbeek
Sinckelsant 33, 1759 VA Callantsoog, Tel: 06-10707520. Ook praktijk in Amsterdam.
E-mail: info@theoverbeek.nl, Erkenning: april 2015
1. zelfstandig gevestigd
2. poliklinisch
3. systeemtheoretisch, psychoanalytisch
4. individueel, met partner, met gezin (incidenteel)
5. maandag, dinsdag en woensdag: praktijk Amsterdam
donderdag en vrijdag: praktijk Callantsoog
Mevrouw S. (Saskia) van Deursen
Willemsparkweg 93 1071 GT Amsterdam; Lorentzhuis: Van Eedenstraat 16 2012 EM Haarlem
tel.: 06-12554685,
E-mail: saskia.van.deursen@gmail.com, Erkenning: februari 2017
1. zelfstandig gevestigd
2. poliklinisch
3. systeemtherapeut, psychodynamisch therapeut, kinderjeugdpsychiater, EMDRtherapeut, Mindfulnessbased
4. individueel, groep (maximaal 8 personen), met partner, met gezin
5. In overleg maandag en dinsdag in Haarlem, woensdag- en vrijdagochtend in
Amsterdam
De heer E. van der Elst (Erik)
Van Eedenstraat 16, 2012 EM Haarlem, tel.: 06-50805533,
E-mail: e.vanderelst@lorentzhuis.nl, Erkenning: mei 2017
1. zelfstandig gevestigd
2. poliklinisch
3. hechtingsperspectief, verbale en nonverbale technieken
4. individueel, groep, met partner, met gezin
5. alle dagen van de week behalve het weekend
Mevrouw C.M.A. (Lia) Felix
Lorentzhuis, Van Eedenstraat 16, 2012 EM Haarlem, Tel: 023-5310346
E-mail: l.felix@lorentzhuis.nl. Erkenning: juli 2017
1. zelfstandig gevestigd en verbonden aan een instelling (Lorentzhuis, Haarlem)
2. poliklinisch
3. systemisch, ervaringsgericht en hechtingsgeoriënteerd
4. individueel. In overleg zijn systeemleden welkom.
5. Maandag, dinsdag en donderdag

Mevrouw M. Friedl
Oranjeplein 19, 2012 LN Haarlem, tel.: 023-5323302
E-mail: monicafriedl@raaklijn.nu Erkenning: juni 2012
1. zelfstandig gevestigd (naam praktijk Raaklijn, relatietherapie psychotherapie)
2. poliklinisch
3. eclectisch, niet vanuit één referentiekader. Met name transgenerationeel/ hechtingsperspectief, maar ook gedragsmatig. In de leertherapie zal aandacht voor het
intrapsychische, zich soepel afwisselen met interactioneel/systemisch werken.
(gespecialiseerd in EFT)
4. individueel, met partner, met gezin, leertherapie start altijd individueel.
5. Maan-, dins- en donderdag van 9.00 tot 18.00 uur, woensdag van 9.00 tot 11.00 uur.
Mevrouw V. (Veronique) Limpens
Lorentzhuis, Van Eedenstraat 16, 2012 EM Haarlem, Tel: 023-5310346 en 06-18211614
E-mail: v.limpens@lorentzhuis.nl, Erkenning: februari 2017
1. zelfstandig gevestigd en verbonden aan een instelling: Lorentzhuis Haarlem
2. poliklinisch
3. systemischtheoretisch en psychodynamisch
4. individueel, groep, met partner
5. in overleg

Mevrouw M.C. Römer
van Eedenstraat 16, 2012 EM Haarlem, tel.: 023-5310346,
E-mail: m.romer@lorentzhuis.nl, Erkenning: februari 2017
1. zelfstandig gevestigd
2. poliklinisch
3. systemisch, integratief
4. individueel, met partner, met gezin, groep (maximaal 8 personen)
5. maandag, dinsdag en donderdag van 10.00 - 18.00 uur
Mevrouw E. Wiebenga
Lorentzhuis, Van Eedenstraat 16, 2012 EM Haarlem, tel.: 023-5310346,
E-mail: e.wiebenga@lorentzhuis.nl, Erkenning: maart 2011
1. zelfstandig gevestigd (www.lorentzhuis.nl)
2. poliklinisch
3. systeemtheorie (contextueel, narratief, oplossingsgericht) en geweldloos verzet
4. individueel, met partner, met gezin
5. maandag, donderdag 9.00-18.00 uur
Mevrouw P.A.M. (Petra) Kruijdenberg
Comeniuslaan 10, Naarden/Bussum tel.: 06-53659353
E-mail: praktijkkruijdenberg@gmail.nl, Erkenning: februari 2019
1. zelfstandig gevestigd, verbonden aan instelling
2. poliklinisch
3. hechtingsgericht, narratief, contextueel
4. individueel, met partner, met gezin
5. vrijdagen tussen 11.30-18.30 uur
Mevrouw E.H.A.J. Kohnhorst
Sluisvaart 46, 1191 HD Ouderkerk a/d Amstel, tel.: 06-24738294
E-mail: praktijkkohnhorst@xs4all.nl, Erkenning: juli 2012
1. zelfstandig gevestigd en verbonden aan instelling
2. poliklinisch
3. systeemtheoretisch
4. individueel, met partner, met gezin
5. maandagavond en vrijdag

De heer Y.W. Choy
Duinweg 22, 2082 CB Santpoort-Zuid, tel.: 023-5392285,
E-mail: info@choyconsultants.nl, Erkenning: juni 2011
1. zelfstandig gevestigd
2. poliklinisch
3. systeemtheoretisch oplossingsgericht,
4. individueel, groep, met partner
5. in overleg
Mevrouw M.C.W. Schirris
Mr. J.C. Bührmannlaan 15-17, 1381 GH Weesp tel.: 06-20278552
E-mail: m.c.schirris@kpnplanet.nl; www.psychotherapieensupervisie.nl,

Erkenning: oktober 2015
1. zelfstandig gevestigd
2. nvt
3. naast dat ik zeer systemisch werk ben ik als psychotherapeut psycho-dynamisch
geschoold en tevens leertherapeut voor VKJP
4. groep (maximum 6 deelnemers)
5. in overleg
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. zelfstandig gevestigd, verbonden aan een instelling, namelijk: Child and Adolescent
Mental Health Service en de Universiteit
2. poliklinisch
3. hechting (Attachment), Inter/-, Trans-cultureel, Intergenerationeel
4. groeps, met partner, met gezin
5. Op het moment (maart 2020) voornamelijk vrijdag en weekend. Maar deels ook online.
De heer J. Bom
Zuiderwouderdorpsstraat 76, 1153 PG Zuiderwoude, tel.: 06-51239897,
E-mail: hans.bom@planet.nl, Erkenning: mei 2011
1. zelfstandig gevestigd
2. poliklinisch
3. dialogisch, narratief van oorsprong, structureel, strategisch
4. individueel, met partner
5. maandag, woensdag en donderdag van 09.00 tot 18.00 uur

Overijssel
Mevrouw S.L.M. (Susan) Jorna
C.J. Visscherstraat 50, 7425 PP Deventer, tel.: 06-51681449
Email: slmjorna@home.nl, Erkenning: november 2011
1. zelfstandig gevestigd (Praktijk voor Opleiding en Zorg voor professionals); verbonden
aan SGGZ Dimence (SGGZ persoonlijkheidsstoornissen en complex
trauma/managementervaring); en Hoofddocent Postdoctorale opleidingen in
Nijmegen.
2. Poliklinisch
3. breed referentiekader (met name hechtings-, intergenerationeel en narratief
perspectief).
4. individueel, en in overleg sessies mogelijk met partner en/of gezin/naasten als
leerervaring.
5. in overleg, zowel overdag als s' avonds.
De heer J.J. van der Staal
Kwartel 72, 8103 EB Raalte; Rijkmanstraat 46, 7411 GC Deventer, tel.: 06-52341374
E-mail: jaapvanderstaal@hotmail.com Erkenning: september 2010
1. zelfstandig gevestigd en verbonden aan Dimence Deventer
2. poliklinisch
3. systemisch, psychoanalytisch
4. individueel, met partner, met gezin
5. in overleg
Mevrouw K. (Karin) Dijkman
Geurdsweg 4 Hengelo, tel.: 06-23618244
E-mail: info@kade-counseling.nl Erkenning: november 2019
1. zelfstandig gevestigd
2. poliklinisch
3. Ik vind de kracht van het systemisch denken het niet uitsluiten van “anders” denken
en dus het verbinden van verschillende perspectieven en mogelijkheden. Als een
soort paraplu van denken waaronder al het denken mogelijk is. Dat behelst voor mij
zicht houden op de betrekkelijkheid van mijn eigen perspectieven en altijd weer
open kunnen staan voor nieuwe of anders denkenden. Ik ben tijdens mijn opleiding
wel meer beïnvloed door bepaalde stromingen dan andere. Het
ontwikkelingsperspectief, intergenerationele perspectief en hechtingsperspectief
hebben een belangrijke rol gespeeld in mijn ontwikkeling als systeemtherapeut. De
relationele meta-visie vanuit systemisch perspectief biedt mij ook telkens opnieuw
veel mogelijkheden om het lager system in ogenschouw te blijven nemen en grotere
contexten te blijven zien. Ik heb mijn weg gevonden en laat toe wat mijn denken
stimuleert, wat begrijpelijk is en waarmee ik denk van betekenis te kunnen zijn voor
mijn cliënten, supervisanten en leeranalysanten.
4. Individueel, groep (max. 4 pers.), met partner (niet structureel)
5. Maandag tot en met vrijdag

Mevrouw S.M.J. (Sylvia) Stoverink
C. Jolstraat 26, Haaksbergen, tel.: 06-19334805
E-mail: info@sylviastoverink.nl Erkenning: september 2019
1. ambulant in de SGGZ (verslavingszorg) en eigen praktijk
2. poliklinisch
3. Tijdens leertherapie staat de persoonlijke ontwikkeling tot systeemtherapeut centraal.
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, het ontwikkelingsperspectief
en het structurele perspectief.
4. individueel, groep (max. 3 personen), met partner, met gezin
5. in overleg
Mevrouw E. (Ellen) Aptroot
Oude Vismarkt 8a, 8011 TB Zwolle, tel.: 06 15078451
E-mail: ellenaptroot@planet.nl, Erkenning: februari 2005
1. zelfstandig gevestigd
2. –
3. Systeem Theoretische Psychotherapie
4. Individueel, met partner, met gezin
5. in overleg
Mevrouw R.Z. de Goeij
Psychotherapie Praktijk Zwolle, Koestraat 4, 8011 NK Zwolle, tel.: 06 57546081
E-mail: info@psychotherapiepraktijkzwolle.nl, Erkenning: december 2018
1. zelfstandig gevestigd (met werkervaring in de ggz, K&J ggz/psychiatrie; zowel klinisch,
deeltijd als poliklinisch
2. poliklinisch
3. In mijn werk als integratief psychotherapeut is mijn voornaamste referentiekader de
systeemtherapie. Hierbinnen werk ik vanuit diverse systeemperspectieven (structureelstrategisch, individueel- en gezinsontwikkelingsperspectief en narratief perspectief;
breed opgeleid) met als voorkeursperspectief het hechtingsmodel (EFT, EFFT, EFIT en
Sensomotorische Psychotherapie).
4. Individueel, met partner, met gezin
5. in overleg

Utrecht
De heer H. (Henk) Breugem
St. Ansfridusstraat 49, Amersfoort, tel.: 06-44038128,
E-mail: henkbreugem@gmail.com, Erkenning: mei 2017
1. verbonden aan een instelling: MoleMann Mental Health, Almere
2. poliklinisch
3. Ik werk met gezinnen vanuit de basisprincipes van de systeemtherapie. De meest
gebruikte richtingen zijn de structureel-strategische gezinstherapie en de
hechtingsgerichte gezinstherapie. De methoden van waaruit ik werk en waarin ik
geschoold ben of docent in ben zijn: Nieuwe Autoriteit , AFFT , ABFT en EFT. Met
partnerrelatie therapie werk ik voornamelijk vanuit het kader van EFT.

4. individueel, met partner, met gezin, in een groep
5. in overleg
Mevrouw A. (Ria) de Jong
Arnhemseweg 134, 3817 CL Amersfoort, tel.: 06-42170680
E-mail: info@dejongtherapie.nl Erkenning: december 2016
1. zelfstandig gevestigd
2. nvt
3. 28 jaar werkzaam in ggz, gewerkt met ouderen, jong volwassenen en mensen met
eetstoornissen, sinds 2 jaar zelfstandig gevestigd en doet met name relatietherapie,
werkt eclectisch maar is sterk geïnspireerd door hechtingsperspectief. EFTgecertificeerd.
4. individueel, met partner, andere vormen
5. in overleg
Dr Ramón Karamat Ali
Liverpool, Engeland (Online of in NL: Utrecht, Zaandam, Amsterdam)
Telefoon: ++44-(0)7758 123 116
Emailadres: dr.rkaramatali@gmail.com Erkenning: September 2019
1. zelfstandig gevestigd, verbonden aan een instelling, namelijk: Child and Adolescent
Mental Health Service en de Universiteit
2. poliklinisch
3. hechting (Attachment), Inter/-, Trans-cultureel, Intergenerationeel
4. groeps, met partner, met gezin
5. Op het moment (maart 2020) voornamelijk vrijdag en weekend. Maar deels ook online.
De heer A. van Norden
Ensahlaan 19, 3723 HT Bilthoven, tel.: 06-28806485
E-mail: a.van.norden@klinisch-psychologen.nl, Website: www.klinisch-psychologen.nl
Erkenning: oktober 2010
1. zelfstandig gevestigd en verbonden aan Reinier van Arkelgroep team
Persoonlijkheidsproblematiek, Psychotrauma Centrum Zuid Nederland
2. poliklinisch
3. cliëntgericht, systemisch, EFT
4. individueel, in overleg PRT groep, met partner, met gezin
5. in overleg, bij voorkeur op donderdag
Mevrouw M. Engel
Sterkenburgerlaan 1, 3972 ME Driebergen, tel.: 06-42910858
E-mail: engel@cphogeweg.nl Erkenning: oktober 2010
1. zelfstandig gevestigd
2. poliklinisch
3. psychoanalytisch en systeemtherapie
4. individueel, met partner
5. maandag t/m vrijdag overdag
De heer W. Barents
Bosstraat 47, 3971 XA Driebergen, tel.: 0343-533564,
E-mail: willem@ggz-heuvelrug.nl, Erkenning: oktober 2005
1. zelfstandig gevestigd en verbonden aan een instelling
2. poliklinisch en klinisch

3. systemisch/intergratief
4. individueel, met partner, met gezin
5. in overleg
Mevrouw C. (Corrie) Laernoes
Berkenlaan 12, 3737 RN Groenekan, tel.: 06-29018486,
E-mail: corrie-laernoes@hotmail.com, Erkenning: november 2018
1. zelfstandig gevestigd, tevens verbonden aan een instelling (Dokter Bosman GGZ)
2. poliklinisch
3. psychoanalytisch, systemisch, contextueel, EFT
4. individueel, groep (maximaal 3 deelnemers), met partner, met gezin
5. maandag, dinsdag, donderdag
Mevrouw M.A.G.P. Robbe
Pluto 1, 3402 JA IJsselstein, Tel.: 030-6882411, tel.: 035-6557449,
E-mail: m.robbe@ggzcentraal.nl, Erkenning: oktober 1991
1. zelfstandig gevestigd en verbonden aan GGZcentraal , regio Gooi en Vechtstreek,
Rembrandthof te Hilversum
2. poliklinisch
3. systeemtheoretisch, psychodynamisch
4. met partner, met gezin, in overleg
5. in overleg
Mevrouw V. (Veronique) Limpens
Mova-laan 13, 3956 BZ Leersum, tel. 023-5310346 en 06-18211614
E-mail: v.limpens@lorentzhuis.nl, Erkenning: februari 2017
6. zelfstandig gevestigd en verbonden aan een instelling: Lorentzhuis Haarlem
7. poliklinisch
8. systemischtheoretisch en psychodynamisch
9. individueel, groep, met partner
10. in overleg
De heer F.A. Duintjer
Vreelandseweg 9, 3632 EP Loenen a/d Vecht, tel.: 0294-231725 E-mail:
fransduintjer@hotmail.com, Erkenning: augustus 2010
1. zelfstandig gevestigd
2. poliklinisch
3. (individueel)systemisch, communicatief, transgenerationeel
4. individueel, met partner
5. dinsdags praktijkadres in Amsterdam, andere dagen in Loenen a/d Vecht (niet ’s
avonds)

Mevrouw V. Mierop
Homan v/d Heideplein 2, 3604DK, Maarssen, tel.: 06-30901563,
Email: info@gezinenrelatie.nu, Erkenning: juli 2013
1. zelfstandig gevestigd
2. poliklinisch
3. Ik ben 44 jaar werkzaam In de ambulant zorg GGZ, ik heb met ouderen, volwassenen
en kinderen gewerkt. Sinds 6 jaar werk ik in mijn eigen praktijk. Verdiept heb ik mij in
vrouwenhulpverlening, etnisch culturele minderheden en hun specifieke problemen,
2de generatie problematiek, ‘kind uit de knel’ methode en scheidings- en
stiefgezinproblematiek. Ik heb me geschoold op verschillende therapiegebieden
waar onder Transactionele Analyse, trauma-(voor DIS), hypnose-, directieve-,
oplossingsgerichte-, narratieve-, cognitieve gedrags-, Acceptance, Commitmenttherapie, ACT, EMDR en EFT. individueel, met partner, met gezin
4. individueel, met partner, met gezin
5. Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag ochtend
Mevrouw M.G. (Marij) Peeters
Fazantenkamp 313, 3607CP Maarssen, tel: 06-50990279
E-mail: marij@prozet.nl. Zie ook: www.rib-psycholoog.nl. Erkenning: 24 april 2020
1. zelfstandig gevestigd, praktijkadres: Emmaweg 2, Maarssen
2. poliklinisch
3. Hechting en narratief perspectief, zie RiBPsychologiepraktijk
4. Start individueel, gezin en partner kunnen bij de therapie betrokken worden
5. maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: overdag
Mevrouw I.J.T.H. (Ilse) Dingemans
Verlengde Hoogstraat 16, 3417EK Montfoort tel: 06-14238161
E-mail: dingemans.ilse@gmail.com. Erkenning: februari 2021
1. zelfstandig gevestigd
2. poliklinisch
3. Ik ben opgeleid als systeemtherapeut en psychotherapeut en werk als leertherapeut
met EFT (vanuit een hechtingsperspectief). Zie verder mijn profiel op
www.hethuisvoorpsychotherapie.nl
4. individueel
5. in overleg
De heer M. Chamany Zadeh
Citadeldrift 35, 3436 CK Nieuwegein, tel.: 06-28828147,
E-mail: mch1344@yahoo.com, Erkenning: februari 2011
1. zelfstandig gevestigd en verbonden aan instelling
2. poliklinisch
3. systeemtheoretisch (mix van intergenerationeel, structureel en narratief),
4. individueel, met partner, met gezin
5. in overleg (ook ’s avonds)

Mevrouw P. (Petra) Deij
Europalaan 500 | 3526 KS Utrecht | tel.: 06-41757820
E-mail: petradeij@praktijkpetradeij.nl, www.praktijkpetradeij.nl
Erkenning: oktober 2015
1. zelfstandig gevestigd, verbonden aan Altrecht GGz
2. poliklinisch
3. EFT, EFFT, AFFT/DDP, systeemtheoretisch-experiëntieel, Focussen (E. Gendlin)
4. individueel, met partner, met gezin
5. in overleg
Mevrouw Janie van Dijk
Klinisch psycholoog/psychotherapeut. Praktijk voor psychotherapie en traumabehandeling
Mauritsstraat 58, 3583 HS Utrecht, tel.: 030-6382143
E-mail: info@vandijkpsychotherapie.nl
www.vandijkpsychotherapie.nl
Erkenning: november 2014
1. zelfstandig gevestigd
2. poliklinisch
3. EFT, schematherapie, psychodynamische therapie TFP, KPSP, EMDR
4. individueel, groep (maximum aantal deelnemers 8 personen)
5. alle dagen van de week, overdag; groepleertherapie: woensdagmiddag 15.45 –
17.15 uur te Utrecht
Mevrouw J.M. de Graaf
Sweelinckstraat 19, 3851 RT Utrecht, tel.: 06-29356872
E-mail: info@degraafpsychotherapie.nl, Website: www.degraafpsychotherapie.nl
Erkenning: oktober 2009
1. zelfstandig gevestigd
2. poliklinisch
3. emotionally focused therapy
4. individueel, met partner, met gezin
5. maandag t/m vrijdag
De heer R. (Robert) van Hennik
Havikstraat 55E, 3514 TM Utrecht, tel. 06-39661977
E-mail: rovhennik@planet.nl
Erkenning: 27 februari 2017
1. zelfstandig gevestigd en verbonden aan een instelling, namelijk Juzt, instelling voor
jeugdzorg, als gedragswetenschapper/consulent/systeemtherapeut
2. poliklinisch
3. Ik werkte als systeemtherapeut in de verslavingszorg, als relatietherapeut in de
volwassenenzorg en stapte vervolgens over naar de kinder- en jeugdpsychiatrie.
Inmiddels ben ik als systeemtherapeut, supervisor en docent verbonden aan Euthopia
(centrum voor systeemtherapie en training) in Breda en heb ik een eigen praktijk
Ordiver in Utrecht. Ik geef consultatie en training bij Juzt, jeugdzorg. Mijn werkwijze is
sterk beïnvloed door collaboratieve, narratieve en dialogische benaderingen.
Therapie is een discursieve praktijk. Therapeut en cliënt(en) co-creëren een
taallandschap waarin nieuwe verbindingen en betekenissen mogelijk worden.
4. Individueel, groep, met partner, met gezin
5. In overleg

Mevrouw B. Wahl
F. Schubertstraat 15, 3533 GS Utrecht, tel.: 030-2964784,
E-mail: bwahl@boogaarts.com, Erkenning: november 2009
Tevens leertherapeut NVP
1. verbonden aan instelling
2. poliklinisch
3. Systeemtheoretisch, structureel-strategisch, oplossingsgericht, psychodynamisch
denken, EFT
4. individueel, andere vormen
5. vrijdag, woensdagmiddag en in overleg
De heer Y. Speerstra
Couwenhoven 6243, 3703 HN Zeist
Email: y.speerstra@gmail.com, Erkenning: januari 1989
1. zelfstandig gevestigd
2. poliklinisch
3. systeemtherapeut, werkervaring verslavingszorg, psychiatrie, psychosomatiek
4. individueel, met partner, met gezin
5. maandag : 20.00 - 22.00 uur,
dinsdag : 10.00 - 12.00 uur en 15.00 - 17.00 uur
donderdag: 10.00 - 12.00
vrijdag : 14.00 – 17.00 en 20.00 – 22.00 uur
Mevrouw J.E. de Waal
Sophialaan 5/S, 3708 HA Zeist, tel.: 030-6930737,
E-mail: dewaal@xs4all.nl, Erkenning: januari 1997
1. zelfstandig gevestigd
2. poliklinisch (ambulant)
3. systeemtheoretisch, cybernetisch-strategisch, gehechtheidstheorie
4. individueel, met partner, met gezin
5. in overleg

Zeeland
Zuid-Holland
Mevrouw S. (Sevnur) Demiralay
Crooswijksesingel 51 3034CJ Rotterdam, tel: 0681318230
E-mail: s.demiralay@chello.nl, Erkenning: oktober 2021
1. zelfstandig gevestigd
2. poliklinisch
3. Ik beschouw mezelf als een multi-methodische opgeleide therapeut waarbij
vraag/problematiek leidend is voor het behandelaanbod. Voor de leertherapie geldt
het zelfde, mijn theoretische achtergrond is vooral hechting georiënteerde en
interactioneel, ervaringsgericht en transcultureel. Bewustwording van
communicatiepatronen en paralelprocessen vormen belangrijke onderdelen van
leertherapie, ook aandacht voor betekenisgeving vanuit de bredere context door
de tijd en door de generaties heen heeft mijn speciale aandacht evenals

diversiteitsfactoren.
4. individueel, met partner
5. woensdag en vrijdag
Mevrouw M. (Marjan) van der Hoeven
Astersingel, Berkel en Rodenrijs. Leertherapie is ook mogelijk in Rotterdam-centrum.
Tel: 06-47183922. Zie ook: www.marjanvanderhoeven.nl. Erkenning: februari 2020.
1. verbonden aan een instelling, namelijk: MoleMann Mental Health Rotterdam
2. poliklinisch
3. Integratief met een voorkeur voor het hechtingsgericht perspectief, veel ervaring met
EFT en schematherapie.
4. individueel, met partner, met gezin, met belangrijke anderen
5. in overleg
Mevrouw L.E.M. (Lucienne) Smout
Aalbessenstraat 7, 2564TS Den Haag. Tel: 070-4490112 / 06-30923544
Emailadres: smout050@planet.nl Erkenning: 24 april 2020
1. verbonden aan een instelling, namelijk: Youz, kind en jeugdpsychiatrie
2. poliklinisch en klinisch
3. Integratief; ervaringsgericht, structureel, narratief perspectief, psychodynamisch
4. individueel, groep (maximaal 4 deelnemers), met partner, met gezin, andere vormen
5. in overleg
Mevrouw S.D.E. (Simone) Dekker
Dubbelsteynlaan West 3, 3319 EJ, Dordrecht Tel: 06-26028749
E-mail: info@psychologieenrelatietherapie.nll
Erkenning: februari 2021
1. zelfstandig gevestigd en verbonden aan een instelling namelijk PKJP in Rhoon
2. poliklinisch
3. Systeemtheoretisch (werk ook vanuit andere systemische kaders). Tevens ben ik ook
cognitief gedragstherapeut en schematherapeut jr.
4. individueel, groep (max. aantal deelnemers 2 personen)
5. in overleg
De heer P. (Pieter) Coppoolse
Spuiboulevard 234 Dordrecht Tel: 078-6135906, 06-46406130
E-mail: p.coppoolse@pcmconsult.com
Erkenning: september 2018
1. zelfstandig gevestigd en verbonden aan een instelling (ZHZ ggz, Dordrecht)
2. poliklinisch
3. Ík werk multi-methodisch; dat betekent dat de stromingen vanuit systeemtheorie als
een perspectief op de complexe realiteit van cliënten en cliëntsystemen en de
therapeutische relatie ingezet kunnen worden om zo te begrijpen en te doen
4. individueel, groep (max. 7 deelnemers), met partner (in afstemming, geen
voorwaarde), met gezin (in afstemming, geen voorwaarde)
5. in overleg (ook s’ avonds), voor groepsleertherapie is de zaterdagmorgen
beschikbaar.
Mevrouw S. (Sil) Hol
Jacobahof 9, 3311 RC Dordrecht, tel: 06-48657803
E-mail: sil14@upcmail.nl

Erkenning: 7 februari 2019
1. zelfstandig gevestigd en verbonden aan een instelling: Parnassiagroep, zorgbedrijf
Bavo/Antes regio Rotterdam
2. poliklinisch, 25 jaar werkzaam in sociale psychiatrie
3. vanuit systemisch perspectief, eclectisch, driegenerationeel perspectief, het
hechtingsperspectief en de narratieve benadering
4. individueel, met partner, met gezin, andere vormen
5. in overleg
Mevrouw E. (Erica) Beverloo
Karnemelksloot 55-57, 2806 BC Gouda, tel: 06-24358215.
E-mail: info@rondommensengezin.nl
Erkenning: 7 februari 2020
1. zelfstandig gevestigd sinds 2015
2. poliklinisch
3. Ik werk systemisch en daarnaast ook vanuit het hechtingsperspectief (EFT) en het
narratieve perspectief. Tevens heb ik ruime ervaring binnen de forensische
psychiatrie.
4. individueel, groep (maximaal drie deelnemers), met partner
5. in overleg (ik ben niet beschikbaar op woensdag).
Mevrouw W.M.J. Aarssen
Kon. Emmalaan 32, 2264 SK Leidschendam, tel.: 070-3278274, 06-21564214
E-mail: aarssen32@planet.nl, Website: www.wilma-aarssen.nl
Erkenning: september 2007
1. zelfstandig gevestigd en verbonden aan een instelling
2. poliklinisch en klinisch
3. systemisch en intergenerationeel
4. individueel, met partner, met gezin
5. in overleg (bij voorkeur s’ avonds)
De heer W. (Wilco) Kroon
Claes de Jongestraat 33, 2957 AD Nieuw-Lekkerland, tel.: 06 44956742
E-mail: wilco.kroon@hotmail.com, Erkenning: 16 mei 2021
1. verbonden aan een instelling, namelijk: Euthopia
2. poliklinisch
3. Ik ben opgeleid in de klassieke stromingen en werk nu vooral narratief dialogisch en
hechtingsgeoriënteerd.
4. individueel, groep (maximaal 4 deelnemers), met partner, met gezin
5. Leertherapie overdag, tijd en dag in overleg. Locatie Euthopia Breda.
Groepsleertherapie ook in Dordrecht mogelijk
Mevrouw Ria Helleman
Sleutelbloem 17, 2631 TX Nootdorp, tel.: 015-3107658, 06-34874191
E-mail: mhelle@xs4all.nl, Erkenning: oktober 2012
1. zelfstandig gevestigd
2. poliklinisch
3. Gezinsproblematiek bezien vanuit een ontwikkelings- en een transgenerationele
optiek, waarbij begrippen als hechting, loyaliteit en veerkracht belangrijk elementen
zijn. Als seksuoloog heb ik oog en oor voor problematiek op het gebied van
seksualiteit, waarbij ik mij, naast systeemtherapeut als client-centered therapeut met

name richt op de belevingsaspecten, hechting en intimiteit en veel minder op een
gedragsmatige aanpak.
4. individueel, groep, met partner, met gezin
5. maandagmiddag, dinsdag, woensdag, donderdagmiddag en vrijdagochtend; tijden
in overleg
Mevrouw C.E. (Carien) Hempel-Flipse
Parklaan 19, 3262 EW Oud-Beijerland, tel.: 06-40619949
E-mail: ceflipse@gmail.com Erkenning: september 2020
1. zelfstandig gevestigd, supervisiepraktijk
2. poliklinisch, van 1992-2017 gewerkt in kinder- en jeugdpsychiatrie, klinisch, sinds 2017
volwassenen met persoonlijkheidsproblematiek
3. Naast systeemtherapeut ben ik ook psychoanalytisch psychotherapeut en
schematherapeut. Als leertherapeut bespreek ik wel referentiekader aansluit bij de
hulpvraag van (leer)client/ opleideling.
4. 5. meeste mogelijkheden op woensdag en vrijdag in de ochtend uren, daarnaast in
overleg
Mevrouw C.C.J.M. van Tiggelen
Jaagpad 186, 2288 CS Rijswijk, tel.: 015-2132081, 06-44884739
E-mail: tvantiggelen@ziggo.nl. Erkenning: mei 2009
1. zelfstandig gevestigd en verbonden aan instelling
2. poliklinisch
3. systeemtheoretisch, contextueel narratief
4. individueel, met partner
5. in overleg
De heer F.P.(Frank) Asmus
Mathenesserlaan 383, 3023 GD Rotterdam, tel.: 06-27342142
Email: frank.asmus@upcmail.nl, Erkenning: april 2020
1. verbonden aan een instelling (BuurtzorgT)
2. poliklinisch
3. intergenerationeel en transcultureel (Maurizio Andolfi), ervaringsgericht
4. individueel, groep (max. 3 deelnemers), met partner, met gezin
5. in overleg
Mevrouw Charlotte Boonstra
Mathenesserlaan 232, 3021 HN Rotterdam, tel. 06-42255083/ 010-4776271
E-mail: a.c.boonstra@gmail.com, Erkenning: 12 september 2016
1. zelfstandig gevestigd en verbonden twee instellingen, namelijk: De Viersprong te
Rotterdam en de Spreekkamer (praktijk voor psychotherapie te Rotterdam)
2. poliklinisch
3. Experienteel, transgenerationeel (genogram), strength focused, EFT
4. individueel, andere vormen: binnen de leertherapie onderzoeken wie bijdrage kan
leveren aan de leertherapie: partner, familieleden
5. In overleg.
Mevrouw Dorine Everts

Paulus Potterstraat 40, 3061 ZW Rotterdam, tel. 06-51681613/ 010-4122419
E-mail: dhm.everts@gmail.com, Erkenning: 28 april 2017
1. zelfstandig gevestigd en verbonden aan een instellingen, namelijk: Lucertis K&J
Psychiatrie
2. poliklinisch
3. Ik werk vanuit een integratief kader. Systeemtherapeut ben ik geworden nadat ik als
psychomotorisch therapeut heb gewerkt en vooral in de psychodynamische theorie
was geschoold. Hieraan werd het systemische gedachtegoed toegevoegd.
Vervolgens heb ik mij geschoold tot IMH specialist en daarmee een verdieping
gegeven aan de relationele ontwikkeling in de vroege kindertijd. Als
psychotherapeut deed ik de integratieve opleiding, waarmee ik dus enige tijd bewust
met de integratie van de verschillende referentie kaders ben bezig geweest.
4. Individueel en met partner
5. Dinsdag en woensdag en in overleg in de avond of op zaterdag
Mevrouw A.S. (Alexandra) Grosskopff
A. Noordewier-Reddingiuslaan 155, 3066 JA Rotterdam, tel.: 06-20902795
Email: mail@systeemtherapierotterdam.nl, Erkenning: maart 2021
1. zelfstandig gevestigd, verbonden aan instelling Parnassia Groep (PsyQ)
2. poliklinisch
3. systeemtheoretisch, intergenerationeel, contextueel, EFT, Mindfulness, Geweldloos
Verzet, cgt technieken
4. individueel, met partner, met gezin, andere vormen
5. voorkeur voor donderdag en vrijdag, andere dagen in overleg mogelijk
Mevrouw G.J. (Dineke) Stolk
Kleiweg 96b, 3051 GV Rotterdam, Tel: 010-4610280 06-15475991
E-mail: g.stolk9@upcmail.nl, Erkenning: mei 2017
1. zelfstandig gevestigd en verbonden aan instelling, namelijk: Erasmus MC psyQ
2. poliklinisch en klinisch
3. Integratief: kind en jeugd en volwassenen hechting transactionele analyse
contextueel intergenerationeel (Tevens supervisor van NVO NIP)
4. individueel, groep, met partner, met gezin indien nodig
5. in overleg
Mevrouw M. Troost
Mathenesserlaan 135 L-1, 3015 CJ Rotterdam, Tel: 06-23078102
E-mail: martitroost@gmail.com, Erkenning: december 2000
1. zelfstandig gevestigd en verbonden aan instelling
2. poliklinisch en klinisch
3. systeemtheoretisch, multigenerationeel, schemagericht
4. individueel, met partner of gezin indien nodig
5. in overleg

Mevrouw M.A. (Margriet) van der Schee
Zuideveldlaan 39, 4271 AB Dussen of Westerkade 1, 3016 CL Rotterdam, tel.: 0416 391233
tussen 9-12 uur. Erkenning: november 2014
E-mail: margrietvanderschee@pso-psychologen.nl, Website: www.pso-psychologen.nl
1. zelfstandig gevestigd en verbonden aan een instelling, namelijk: Huisartsen Instituut
Erasmus MC te Rotterdam
2. poliklinisch
3. Als systeemtherapeut ben ik gericht op de structureel-strategische aspecten binnen
gezinnen en ben onder meer opgeleid door M. Andolfi. Een leertherapie start met het
maken van een genogram waarbij de partner of het gezin betrokken kan worden.
Bewustwording van communicatiepatronen, circulariteit en parallelprocessen vormen
belangrijke onderdelen van de leertherapie waarbinnen oog is voor eventuele
intergenerationele aspecten en aandacht voor het ervaringsgerichte (experiëntieel).
4. individueel, met partner, met gezin
5. Maandag t/m donderdag waarbij locatie en tijd in overleg te bepalen is.
De heer D.J.L. Jonker
De Savornin Lohmanplantsoen 25, 2253 VM Voorschoten, tel.: 071-5320554
Email: daan.jonker@xs4all.nl, Erkenning: augustus 2005
1. zelfstandig gevestigd en verbonden aan instelling
2. poliklinisch en klinisch
3. intergenerationeel, schemagericht Young, narratief
4. individueel, met partner, met gezin
5. in overleg maandag overdag en avonden

België
Mevrouw E. Reijmers
Lange Leemstraat 257, B-2018 Antwerpen, tel.: 0032-3-2308877/0032-3-2370152 (werk), E-mail:
ellen.reijmers@interactie-academie.be, Erkenning: maart 2004
1. verbonden aan Interactie Academie Antwerpen
2. poliklinisch en klinisch
3. systeemtheoretisch
4. individueel, groep (maximaal 5-6)
5. in overleg
Mevrouw K. Decraemer
Albert Stainierstraat 39, 3001 Heverlee, tel.: 0032-478445859,
werkadres: Van Schoonbekestraat 33, 2018 Antwerpen, E-mail: kris.decraemer@iaac.eu,
Erkenning: december 2016.
1. verbonden aan Interactie Academie Antwerpen
2. poliklinisch en klinisch
3. werkend vanuit een systeemtheoretisch denkkader; werkzaam als klinisch
psychologe, staflid en opleider, systeemtherapeut en systemisch leertherapeut
4. individueel, groep (maximaal 6), met partner, met gezin, netwerkleden
5. hoofdzakelijk op maandagen (namiddag en avond), kan ook op andere dagen

Duitsland
Mevrouw A.J.M. Nabben (ook werkzaam in regio Nijmegen/Noord-Limburg/Oost-Brabant)
Hestert 37, 47626 Kevelaer (Duitsland), Scheidingsweg 6, 6551 AV Weurt,
tel.: 06-46353089
E-mail: adjenabben@hotmail.com, Erkenning: april 2013
1. zelfstandig gevestigd en verbonden aan Stichting Entrea te Nijmegen
(jeugdhulpverlening)
2. poliklinisch en klinisch
3. jeugdhulpverlening, systemisch en intergenerationeel
4. individueel, met partner, met gezin
5. op afspraak/ ook in vroege avonduren

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
6. zelfstandig gevestigd, verbonden aan een instelling, namelijk: Child and Adolescent
Mental Health Service en de Universiteit
7. poliklinisch
8. hechting (Attachment), Inter/-, Trans-cultureel, Intergenerationeel
9. groeps, met partner, met gezin
10. Op het moment (maart 2020) voornamelijk vrijdag en weekend. Maar deels ook online.

