Leersupervisoren systeemtherapie
31 maart 2020
Drenthe
Flevoland
Friesland
De heer A.R. (René) van Dijk
Stokdijk 8
8425 SN Langedijke
026-3610555
renevandijk@freeler.nl
Specifieke ervaring in een bepaald perspectief
Systemisch/narraratief.
Specifieke ervaring in bepaalde problematiek/klachtgebieden
Kinder- en jeugdpsychiatrie.
Ervaring in welke therapiesetting
Individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk, samengestelde gezinnen.
Ervaring in welke werksetting
Ambulant, verbonden aan ggz-centrum of politiek, deeltijd, klinisch.
Voorkeur voor vorm van supervisie
Geen voorkeur.

Gelderland
Mevrouw J.C.M. (Hanneke) Bakx
Franciscanenstraat 16
6823 PB Arnhem
026-3610555
hanneke.bakx@gmail.com
Specifieke ervaring in een bepaald perspectief
Alle systeemtheoretische perspectieven met accent op structureel, narratief en
constructivistische perspectieven, EFT en EFFT.
Specifieke ervaring in bepaalde problematiek/klachtgebieden
Brede scala van kinder- en jeugdpsychiatrische en adolescentieproblematiek;
ouderschap, scheiding, samengestelde gezinnen, intergenerationele problematiek.
Ervaring in welke therapiesetting
Individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk, organisaties.
Ervaring in welke werksetting
Ambulante GGZ, dagbehandeling en deeltijdbehandeling, intensieve ambulante
gezinsbehandeling, jeugdhulpverlening.
Voorkeur voor vorm van supervisie
Op maat, combinatie van verschillende vormen, individueel en in groepsverband.
Extra informatie
Ervaring met het geven van supervisie aan professionals van uiteenlopende
disciplines.
Mevrouw J.C. (Feniks) de la Fosse
Amsterdamseweg 50
6712 GJ Ede
www.delafossepsychotherapie.nl/
Specifieke ervaring in een bepaald perspectief
Psychodynamisch opgeleid, werkend vanuit gezinsontwikkelings-, structureel-, sociaal- en
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.
Specifieke ervaring in bepaalde problematiek/klachtgebieden
Stemmingsstoornissen, traumata, persoonlijkheidsproblematiek, seksuele
problematiek.
Ervaring in welke therapiesetting
Individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk.
Ervaring in welke werksetting
Ambulant verbonden aan polikliniek, vrijgevestigd.
Voorkeur voor vorm van supervisie
Individueel, groep, audio-/video-opnames, mondelinge/schriftelijke inbreng.
Extra informatie
Ik ben werkzaam als systeemtherapeut, klinisch psycholoog/psychotherapeut en
seksuoloog.
Mevrouw C.A.C.M. (Ineke) Rood
Korte Voren 9
7241 HR Lochem
0573-252830
inekerood1@gmail.com
Mevrouw M.J.H. (Marianne) Stoverink
Eikendreef 62
6581 PG Malden
024-3585438
stoverink@kabelfoon.net
Specifieke ervaring in een bepaald perspectief
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 supervisor mogelijkheden ontwikkelt om
daarin keuzes te kunnen maken. Voor de leersupervisie geldt hetzelfde: het streven
naar ontwikkeling waardoor je in je supervisorschap meer keuzes kan en durft te
maken. De theoretische concepten die aangereikt worden in de supervisorencursus,
worden binnen de supervisie meegenomen.
Door de jaren heen ben ik opgeleid in verschillenden stromingen/methodieken.
Meest recent ben ik opgeleid als EFT therapeut. Ook deze kennis word, als het van
nut is, ingezet.
Specifieke ervaring in bepaalde problematiek/klachtgebieden
Ik heb werkervaring binnen de GGZ: Jeugd, Volwassenzorg, FACT, Forensisch,
Verslavingszorg, zowel residentieel, ambulant als klinisch. Tevens ben ik werkzaam in
eigen praktijk en in een EFT Centrum.

Ervaring in welke therapiesetting
Individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk.
Ervaring in welke werksetting
Ambulant, zelfstandig gevestigd, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek, klinisch.
Voorkeur voor vorm van supervisie
Individueel, groep, dvd, mondelinge/schriftelijke inbreng.
De heer M.F.C. (Martin) van Geffen
Vermeerstraat 30
6521 LX Nijmegen
024-3227661
geffennoorden@fo.nl
Specifieke ervaring in een bepaald perspectief
Structureel-strategisch, oplossingsgericht, EFT, model van gezinsfasen.
Specifieke ervaring in bepaalde problematiek/klachtgebieden
Alle problematiek bij jeugd, schoolweigering, eetstoornissen, eenouder- en
samengestelde gezinnen, ouderschaps- en partnerrelatieproblemen.
Ervaring in welke therapiesetting
Individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, samengestelde gezinnen.
Ervaring in welke werksetting
Ambulant, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek.
Voorkeur voor vorm van supervisie
Individueel, groep, dvd, mondelinge/schriftelijke inbreng.
Extra informatie
Opgeleid in stuctureel- strategisch model en cybernetische benadering. Daarna heb
ik dit geïntegreerd met oplossingsgerichte aanpak, EFT, model van gezinsfasen en
positieve psychologie.
Mevrouw A.J.A. (Annelies) van Og
de Gamert 2107 Wijchen
024-6454364
a.vanog@psychotherapiewijchen.nl
Specifieke ervaring in een bepaald perspectief
E.F.T., Structurele stroming, Intergenerationele model, Narratieve perspectief,
Oplossingsgerichte gezinstherapie.

Specifieke ervaring in bepaalde problematiek/klachtgebieden
Partner relatie problematiek, Gezinsproblemen: depressie, gedragsproblemen,
trauma, persoonlijkheidsproblematiek
Ervaring in welke therapiesetting
Individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, samengestelde gezinnen.
Ervaring in welke werksetting
Ambulante, zelfstandig gevestigd, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek,
deeltijd, klinisch.
Voorkeur voor vorm van supervisie
Individueel, groep, mondeling/schriftelijke inbreng.
Extra informatie

Groningen
Mevrouw E.L. (Lucy) Borgman
Domela Nieuwenhuislaan 12
9722 LK Groningen
050-3145709
e.l.borgman@ziggo.nl
Specifieke ervaring in een bepaald perspectief
Structureel, Sociaal-constructionistisch, Narratief en Dialogisch perspectief.
Specifieke ervaring in bepaalde problematiek/klachtgebieden
Psychiatrische problematiek naast systeemproblematiek.
Ervaring in welke therapiesetting
Individueel, gezin, echtpaar, netwerk, ouderpaar, samengestelde gezinnen.
Ervaring in welke werksetting
Ambulant, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek, deeltijd, klinisch.
Voorkeur voor vorm van supervisie
Individueel, groep, dvd, audio, mondeling/schriftelijke inbreng.
Mevrouw M.L. (Tineke) Haks
Eridanusstraat 13
9742 PZ Groningen
06-14360944
hakstineke@gmail.com
Specifieke ervaring in een bepaald perspectief
Postmodern (narratief, collaboratief).
Specifieke ervaring in bepaalde problematiek/klachtgebieden
Nee.
Ervaring in welke therapiesetting
Individueel, gezin, echtpaar, netwerk, ouderpaar, samengestelde gezinnen.
Ervaring in welke werksetting
Ambulant, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek, deeltijd, zelfstandig gevestigd.
Voorkeur voor vorm van supervisie
Geen voorkeur.

Limburg
De heer T. (Tom) Brinckmann
Padualaan 24
6226 BL Maastricht
043-8500702
t.brinckmann@tiscali.nl
Specifieke ervaring in een bepaald perspectief
Hechtingsgeoriënteerd, narratief, structureel
Specifieke ervaring in bepaalde problematiek/klachtgebieden
Relatie- en gezinsproblematiek in brede zin en m.b.t. persoonlijkheids-, stemmings-,
angst-, eet- en sexuele problematiek.
Ervaring in welke therapiesetting
Individueel, echtpaar, (samengestelde) gezinnen, ouderpaar.
Ervaring in welke werksetting
Ambulant, zelfstandig gevestigd, verbonden aan ggz-centrum en polikliniek, klinisch.
Voorkeur voor vorm van supervisie
Individueel, groep, dvd, audio, mondelinge / schriftelijke inbreng.
Overige informatie
Tevens supervisor/leertherapeut PPeP.

Noord-Brabant
Mevrouw drs. M.E. (Mia) Famaey
De Boulevard 17
4617 HA Bergen op Zoom
06-46090699
miafamaey@gmail.com
Specifieke ervaring in een bepaald perspectief
Ik ben breed opgeleid. Ik heb 4 jaar als co-opleider gewerkt met B. Hillewaere e.a.
Specifieke ervaring in bepaalde problematiek/klachtgebieden
partner relatie problematiek; trauma; geweld binnen gezinnen; psychiatrische
stoornis.
Ervaring in welke therapiesetting
Individueel, gezin, echtpaar, netwerk, ouderpaar.
Ervaring in welke werksetting
Ambulant, verbonden aan een ggz- centrum of polikliniek, deeltijd, klinisch.
Voorkeur voor vorm van supervisie
Geen voorkeur.
Mevrouw A.B. (Tonny) van der Steen
Dr. Ahaushof 46
5042 EL Tilburg
06-12292258, 013-5914612
t.vandersteen@kpnmail.nl, t.vandersteen@ggzbreburg.nl
Specifieke ervaring in een bepaald perspectief
Ik heb aandacht voor machtsfactoren vanuit de brede intergenerationele context;
de stapeling/ intersectionaliteit ervan; de betekenis voor de ander. De
supervisievraag is leidend en in afstemming met elkaar wordt het een
ontdekkingsreis langs de vele mogelijkheden en keuzen vanuit de theoretische
concepten.
Attitude en visie zijn gebaseerd vanuit een hechtingsperspectief met aandacht voor
samen ontwikkelen van taal en narratief (constructen) en ik heb ervaring met
methodieken/ technieken uit diverse behandelmodellen (EFT en MBT-F)
Specifieke ervaring in bepaalde problematiek/klachtgebieden
Ik ben werkzaam binnen de Volwassenzorg met mensen met angst- en
stemmingsstoornissen, bi-polaire problematiek en persoonlijkheidsstoornissen en
onderliggend vaak (complex) trauma. Verder ben ik bekend met het werken met
samengestelde gezinnen en transculturele intergenerationele problematiek.
Ervaring in welke therapiesetting
Individueel, gezin, echtpaar, netwerk, ouderpaar, samengestelde gezinnen.
Ervaring in welke werksetting
ambulant en verbonden aan een ggz- centrum.
Voorkeur voor vorm van supervisie
Op maat, procesgericht, individueel of in groepje, met aandacht voor de
ontwikkeling van een eigen stijl van de supervissant. beeld/ geluidopname/
mondelinge/schriftelijke inbreng van actueel materiaal.

Noord-Holland
De heer G. (Gerrit) van Ramshorst
Hans de Riesstraat 35
1827 NP Alkmaar
072-5617192
g.van.ramshorst@hccnet.nl
De heer R.A. (Reinout) Graaff
Nieuwendammerdijk 173
1025 LH Amsterdam
020-6364668
r0graaff@xs4all.nl
Specifieke ervaring in een bepaald perspectief
Uitgangspunt is dat werken vanuit verschillende perspectieven kenmerkend is voor
systeemtherapie.
Eigen achtergrond:
communicatief/structureel/strategisch/contextueel/narratief/dialogisch.
Specifieke ervaring in bepaalde problematiek/klachtgebieden
Partnerrelatietherapie; transcultureel werken; bi-culturele paren; psychiatrie en
systeemtherapie; beleidspsychiatrie; crisishulpverlening; forensische en
verslavingsproblematiek.
Ervaring in welke therapiesetting
Generalistische gezins- en partnerrelatietherapie; samenwerkingsvormen, vormen
van co-therapie; multi-familygroups; sociale, acute en complexe psychiatrie;
transculturele psychotherapie.
Ervaring in welke werksetting
Vrijgevestigde maatschap en praktijk; GGZ-instellingen, algemene, acute,
forensische en verslavingspsychiatrie; Forensische instelling en Justitie;
Opleidingsinstituut.
Voorkeur voor vorm van supervisie
Procesgerichte supervisie, met aandacht voor procesmatig karakter en persoonlijke
en beroepsmatige ontwikkeling daarin.
Werken aan de hand van actueel materiaal.
Extra informatie
Overeenstemming over werkafspraken.
De heer F. (Frans) Holdert
Vondelkerkstraat 30 hs
1054 KZ Amsterdam
020-6161522
fransholdert@gmail.com
Specifieke ervaring in een bepaald perspectief

Mijn perspectief is multifocaal maar het accent ligt op het verklaren van
gedragingen vanuit de intergenerationele context zodat ze beter begrepen worden
en nieuwe wegen kunnen worden ingeslagen.
Specifieke ervaring in bepaalde problematiek/klachtgebieden
Ervaring in welke therapiesetting
Ik heb als psychiater en K&J psychiater veel ervaring met gezinnen met
psychiatrische problemen. Daarnaast heb ik ervaring met adolescenten en
partnerrelatietherapie.
Ik heb gewerkt met vluchtelingen, migranten en een cursus transculturele psychiatrie
bij Marie Rose Moro gevolgd.
Ervaring in welke werksetting
Mijn werksetting is vooral ambulant geweest maar ik heb 2 jaar klinisch en twee jaar
dagklinisch gewerkt.
Qua opleiding heb ik behalve gezinstherapie ook groepstherapie,
psychodynamische psychotherapie en EMDR in mijn pakket.
Ik geef sinds 1991 opleidingen in gezins en relatietherapie en ben supervisor sinds
1988. Sinds 1986 ben ik verbonden aan het Amsterdams Instituut voor Gezins- en
Relatietherapie.
Het laatste jaar geef ik ook training aan supervisoren
Voorkeur voor vorm van supervisie
Ik geef zowel live supervisie als van video of een schriftelijke casus. Ik wil graag
iemand op verschillende manieren aan het werk zien om een goed perspectief te
krijgen.
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
Specifieke ervaring in een bepaald perspectief
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
Specifieke ervaring in bepaalde problematiek/klachtgebieden
m.n. werken met gezinnen en adolescenten, depressie in adolescenten, zelfverwonding, intercultureel werk; veel ervaring met werken met kinderen en
pleegouders en hun kinderen, alsook de netwerken rond kinderen die uit huis
geplaatst zijn
Ervaring in welke therapiesetting
individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk
Ervaring in welke werksetting
ambulant, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek, klinisch, zelfstandig gevestigd
Voorkeur voor vorm van supervisie

geen voorkeur: Ik heb ervaring met live, individueel, groep, audio,
mondelinge/schriftelijke inbreng, maar meeste ervaring met groeps, live en
audio/visueel
Mevrouw M.J. (Justine) van Lawick
Nassaukade 104 hs
1052 CX Amsterdam
020-6863420
jvanlawick@gmail.com
Specifieke ervaring in een bepaald perspectief
narratief en open dialoog.
Specifieke ervaring in bepaalde problematiek/klachtgebieden
geweldsproblematiek in families.
Ervaring in therapiesetting
paar, gezin, parengroepen.
Ervaring in werksetting
psychiatrie, kinderpsychiatrie, vrijgevestigde praktijk.
Voorkeur voor vorm van supervisie
groepssupervisie, individueel, video-opnames, live
Mevrouw M.E.J. (Marian) Ploegmakers-Burg
Prinsengracht 993
1017 KM Amsterdam
020-6262390
marianburgploegmakers@hotmail.com
Mevrouw S.S.M. (Susanna) Roland
Stadhouderskade 71
1072 AE Amsterdam
020-6762002
ssm.roland@planet.nl
Mevrouw A. (Anke) Savenije
Leidsekade 63
1016 CZ Amsterdam
020-6249672
asavenije@zonnet.nl

Mevrouw A.M.C. (Anna) de Voogt
Herengracht 31
1015 BB Amsterdam
020-6221349
anna1@wxs.nl
Specifieke ervaring in een bepaald gebied
Ik werk vanuit transcultureel perspectief
Specifieke ervaring in bepaalde problematiek/klachtgebieden
Ik heb ervaring met migratie- en acculturatiegerelateerde problematiek, en tweede
generatie problematiek.
Ervaring in therapiesetting
Individueel, groeps-, systeem
Ervaring in werksetting
Diverse werksettingen: deeltijd, ambulant, poli psychiatrie, privé-praktijk, universiteit,
potst-academisch onderwijs
Voorkeur voor vorm van supervisie
Geen voorkeur voor vorm van supervisie.
Mevrouw S. (Saskia) van Deursen
Van Eedenstraat 16
2012 EM Haarlem
06-12554685
saskia.van.deursen@gmail.com
Specifieke ervaring in een bepaald perspectief
Kinder- en jeugdpsychiatrie
Specifieke ervaring in bepaalde problematiek/klachtgebieden
Ontwikkelingsstoornissen, trauma
Ervaring in therapiesetting
Individueel, ouderpaar, gezin, netwerk, samengestelde gezinnen
Ervaring in werksetting
Ambulant, deeltijd, zelfstandig gevestigd
Voorkeur voor vorm van supervisie
Individueel, groep, live, dvd, mondelinge/schriftelijke inbreng

De heer H.W. (Henk) Rappoldt
Nieuwe Gracht 37
2011 NC Haarlem
0184-41818
hrappoldt@online.nl
Specifieke ervaring in een bepaald perspectief
Existentieel, intergenerationeel, narratief.
Specifieke ervaring in bepaalde problematiek/klachtgebieden
Angststoornissen (o.a. trauma), depressieve stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen,
systeempathologie.
Ervaring in therapiesetting
Individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk
Ervaring in werksetting
Ambulant, zelfstandig gevestigd, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek
Voorkeur voor vorm van supervisie
Geen voorkeur
Mevrouw E. (Eliane) Wiebenga
Beethovenlaan 49
2102 ET Heemstede
023-5472585
e.wiebenga@lorentzhuis.nl
Specifieke ervaring in een bepaald gebied
Met een stevige basis in het structurele en cybernetische perspectief bij mijn start als
systeemtherapeut in de jaren 80, staan tegenwoordig de postmoderne
perspectieven meer centraal in mijn werkwijze, met accent op narratief en
integratief (common factors).
Specifieke ervaring in bepaalde problematiek/klachtgebieden
Specifieke expertise op het gebied van 'nieuwe autoriteit' en 'geweldloos verzet in
gezinnen', geïndiceerd bij ernstig agressief of zelfdestructief gedrag van kinderen in
het gezin, op scholen en in klinieken.
Ervaring in therapiesetting
Gezins- en relatietherapie, partnergroepen, ouderbegeleiding en oudergroepen,
individuele systeemtherapie.
Ervaring in werksetting
Kinder- en jeugdpsychiatrie (ambulant, dagklinisch en klinisch) en vrijgevestigd
psychotherapeut.
Voorkeur voor vorm van supervisie
Zowel individuele als groepssupervisie.
Extra informatie
Naast de klinische praktijk heb ik ook ervaring met coaching en teambegeleiding
binnen organisaties.

De heer J.J.C. (Hans) Schuurman
Oude Doelenkade 41
1621 BH Hoorn
0229 / 278431
hansschuurman@planet.nl
Specifieke ervaring in een bepaald gebied
Divers.
Specifieke ervaring in bepaalde problematiek/klachtgebieden
Divers.
Ervaring in therapiesetting
Individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk.
Ervaring in werksetting
Ambulant, zelfstandig gevestigd, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek, klinisch.
Voorkeur voor vorm van supervisie
Geen voorkeur: afhankelijk van de wens van de supervisant.
Extra informatie
Zowel ervaring met volwassenen-, als kinder- en jeugd GGZ.
De heer J.M. (Jaap) Zoetmulder
Verlengde Fortlaan Naarden
06-28536589
jaapzoetmulder@outlook.com
Specifieke ervaring in een bepaald gebied
hechtingsperspectief
Specifieke ervaring in bepaalde problematiek/klachtgebieden
hechtingsproblematiek; echtpaarproblemen; parallelprocessen
Ervaring in therapiesetting
Individueel, echtpaar, gezin, samengestelde gezinnen
Ervaring in werksetting
Ambulant, zelfstandig gevestigd
Voorkeur voor vorm van supervisie
Dvd/video
Extra informatie
Mevrouw M.C.W.M. (Monique) Schirris
Mr.J.C.Bührmannlaan 15-17
1381 GH Weesp
0294-416343
m.c.schirris@kpnplanet.nl

Overijssel
Mevrouw S.L.M. (Susan) Jorna
Claes Jansz Visscherstraat 50
7425 PP Deventer
slmjorna@home.nl
Specifieke ervaring in een bepaald perspectief
Globaal gezegd ligt mijn werkervaring op het gebied van (systeem-)therapie,
opleiding en management. Qua systeemtherapeutische perspectieven ben ik
breed; ik vind ook dat de supervisor de supervisant in de breedte moet kunnen
begeleiden/opleiden. Er is wel een accent op hechtingsperspectief (EFT en AFFT),
integenerationeel- en narratief perspectief.
Specifieke ervaring in bepaalde problematiek/klachtgebieden
Als therapeut heb ik ervaring in de Volwassenpsychiatrie van de GGZ, met name op
het gebied van ernstige en rigide interactiepatronen, persoonlijkheidsstoornissen en
complex trauma. Ook heb ik gewerkt met Adolescenten en Ouderen, en aandacht
voor levensfase problemen en overgangen.
Binnen de GGZ instellingen was ik (naast therapeut) ook jarenlang manager; ik
vind aandacht voor de behandelcontext van de therapeut, parallelprocessen, en
het bevorderen van goede samenwerking in en tussen organisaties belangrijk.
Daarnaast ben ik al vele jaren opleider voor NVRG leden (supervisor, leertherapeut,
opleider) en bied ik Systeemcursussen in de opleiding voor psychotherapeuten en
klinisch psychologen, o.a. aan de RU Nijmegen.
Ervaring in welke therapiesetting
Ik werk vooral in individuele, partner- en gezinssetting, en ook in teams.
Ervaring in welke werksetting
Forensische psychiatrie/TBS, SGGZ Volwassenen psychiatrie, Opleiding
(RINO/Radbouduniverstiteit Nijmegen). ). Ik heb een Praktijk voor Opleiding en Zorg
voor Professionals in Deventer.
Voorkeur voor vorm van supervisie
Vorm van supervisie is op maat en in overleg. Het kan individueel maar ook in
groepsverband.
Extra informatie
Ik ben lid-beroepsgenoot in het Tuchtcollege in Zwolle voor de beroepsgroep
psychologen en psychotherapeuten, waar ook het multipartijdig perspectief, de
therapeutische relatie en ethische dilemma's in ons vak belangrijk zijn.
Mevrouw G.C. (Glynis) Bloem
Celsiusstraat 35
1097 PD Amsterdam
06 21261818
gcbloem@gmail.com
Specifieke ervaring in een bepaald gebied
Cybernetisch, leertheoretisch, narratief.
Specifieke ervaring in bepaalde problematiek/klachtgebieden

Verslaving, eetstoornissen, kinder- en jeugdproblematiek, vluchtelingen,
multiculturele systemen, etc.
Ervaring in therapiesetting
Indiviueel, (echt)paar, ouderpaar, gezin, netwerk.
Ervaring in werksetting
Ambulant, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek, deeltijd, klinisch.
Voorkeur voor vorm van supervisie
Individueel, groep, dvd, audio, mondelinge/schriftelijke inbreng.
Extra informatie
Spreekt naast Nederlands en Engels ook Papiamento.

Utrecht
Mevrouw J.M. (Judith) de Graaf
Sweelinckstraat 19
3581 RT Utrecht
06-29356872
info@degraafpsychotherapie.nl
Specifieke ervaring in een bepaald perspectief
EFT, EFFT
Specifieke ervaring in bepaalde problematiek/klachtgebieden
PRT en gezinnen met jongvolwassenen.
Ervaring in therapiesetting
Individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, samengestelde gezinnen.
Ervaring in werksetting
Ambulant, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek, deeltijd, zelfstandig gevestigd.
Voorkeur voor vorm van supervisie
Geen voorkeur, individueel, groep, dvd, audio, mondelinge/schriftelijke inbreng.
De heer A. (Aart) van Norden
Ensahlaan 19
3723 HT Bilthoven
030-2251718 / 06-28806485
a.van.norden@klinisch-psychologen.nl of a.van.norden@van-norden.eu
Specifieke ervaring in een bepaald perspectief
Ik voel me thuis in het werken vanuit verschilldende systemische perspectieven.
Daarbij heeft de hechtingstheorie mijn speciale belangstelling. EFT EFFT en AFFT en
daarnaast de Multiple Family Therapy.
Specifieke ervaring in bepaalde problematiek/klachtgebieden
vroegkinderlijk trauma, oorlogsveteranen, en getraumatiseerde asielzoekers. Maar
ook gezin en relatie therapie waarbij psychiatrische problematiek onderliggend een
rol speelt.
Ervaring in therapiesetting
Ervaring in het werken met paren, groepspsychotherapie voor paren,
gezinsgroepsbehandeling daarnaast ook individuele problematiek al dan niet vanuit
een systemisch perspectief.
Ervaring in werksetting
Ervaring opgedaan in een zelfstandig gevestigde praktijk; team psychotherapie;
team persoonlijkheidsproblematiek en sinds een jaar het Psychotraumacentrum Zuid
Nederland.
Voorkeur voor vorm van supervisie
Zowel individuele supervisie; groepssupervisie indirect en live
Mevrouw B. (Barbara) Wahl
F. Schubertstraat 15
3533 GS Utrecht

030-2964784
bwahl@boogaarts.com
Specifieke ervaring in een bepaald perspectief
structureel, strategisch en oplossingsgericht
Specifieke ervaring in bepaalde problematiek/klachtgebieden
huiselijk geweld, kindermishandeling, pubers met gedragsproblemen
Ervaring in therapiesetting
individueel, echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk
Ervaring in werksetting
ambulant, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek
Voorkeur voor vorm van supervisie
geen voorkeur
Overige informatie
Veel werkervaring in de verslavingszorg, forensische psychiatrie en
persoonlijkheidsproblematiek, werkzaam geweest in een therapeutische
gemeenschap, sinds kort een eigen praktijk opgericht.

Zeeland
Zuid-Holland
Mevrouw L.E.M. (Lucienne) Smout
Aalbessenstraat 7
2564 TS Den Haag
06-30923544
smout050@planet.nl
Specifieke ervaring in een bepaald perspectief
MBT, schema, narratief
Specifieke ervaring in bepaalde problematiek/klachtgebieden
internaliserende problematiek, KOPP, gezinstrauma, nieuw samengestelde gezinnen,
hechting, individueel systemisch werken, gestagneerde individuatie-separaties
processen.
Ervaring in welke therapiesetting
Individueel, gezin, netwerk, ouderpaar, samengestelde gezinnen
Ervaring in welke werksetting
Ambulant, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek, deeltijd, klinisch
Voorkeur voor vorm van supervisie
Geen voorkeur
Mevrouw M. (Martina) Troost
St-Jobskade 840
3024 EN Rotterdam
06-23078102
martina.troost@gmail.com

De heer F.P. (Frank) Asmus
Mathenesserlaan 383
3023 GD Rotterdam
06-27342142
frank.asmus@upcmail.nl
Specifieke ervaring in een bepaald perspectief
Multigenerationeel/experiëntieel (M. Andolfi)
Specifieke ervaring in bepaalde problematiek/klachtgebieden
Psychiatrische problematiek zowel bij kinderen als volwassenen. Complexe gezinssysteemproblematiek.
Ervaring in welke therapiesetting
Echtpaar, ouderpaar, gezin, netwerk
Ervaring in welke werksetting
Ambulant, verbonden aan ggz-centrum of polikliniek, deeltijd en wijkteams
Voorkeur voor vorm van supervisie
Individueel en groep

De heer D.J.L. (Daan) Jonker
De Savornin Lohmanplantsoen 25
2253 VM Voorschoten
071-5320554
daan.jonker@xs4all.nl
Specifieke ervaring in een bepaald perspectief
Generalistisch (strategisch, structureel, narratief, intergenerationeel).
Specifieke ervaring in bepaalde problematiek/klachtgebieden
Adolescenten en volwassenen met ernstige persoonlijkheidsproblematiek. Expert in
schemagerichte methodieken.
Ervaring in welke therapiesetting
Individueel, echtparen, gezinnen, samengestelde gezinnen, groepen, organisaties.
Ervaring in welke werksetting
Ambulant en klinisch jong volwassenen (adolescenten), volwassenen, ouderen GGZ.
Tevens al langer dan 15 jaar als P-opleider bij Rivierduinen en haar
rechtsvoorgangers verantwoordelijk voor opleiding van GZ-psychologen,
psychotherapeuten, klinisch psychologen (K&J, volwassenen en ouderen).
Voorkeur voor vorm van supervisie
Geen voorkeur, bekend met individuele, groepssupervisie en supervisie van teams
(live, audio/video etc.).
Extra informatie
Integratief werkend door scholing in primair systeem, maar ook directieve
methodieken, hypnose, psychoanalytische basisopleiding, MBT, cognitieve
gedragstherapie en met name SFT (schematherapie). Publicaties op het gebied van
suïcidaal gedrag en SFT. Als Docent al 12 jaar verbonden aan de RINO (o.a.
schematherapie binnen de GZ opleiding).

