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DE PRAKTIJK
Mijn praktijk (basis GGZ en gespecialiseerde
GGZ) is gecertificeerd door de Vereniging
voor Vrijgevestigde Psychotherapeuten.
Wanneer je je aanmeldt weet je zeker dat je
van aanmelding tot afsluiting door dezelfde
persoon begeleid wordt en dat die voldoet
aan de kwaliteitseisen van de
beroepsverenigingen.

VOOR WIE
Je kunt o.a. terecht als je last hebt van:
Angst, somberheid, onzekerheid,
teruggetrokkenheid, extreme verlegenheid.
Je rot voelen, zonder dat je weet waarom.
Agressie, moeite met gezag en regels, liegen,
veel ruzie
Aanhoudende klachten na een traumatische
ervaring
Ernstige problemen met je ouders, broer of
zus, waar jullie niet uitkomen
Autisme Spectrum Stoornissen
Gehechtheidsproblemen
In hoeverre er contact met je ouders is, is
afhankelijk van je leeftijd. Ben je niet ouder
dan 16, dan moeten je ouders in principe
ingelicht worden en toestemming geven voor
onderzoek en behandeling. Vaak zullen ze
ook bij de behandeling betrokken worden.
Natuurlijk is wat je vertelt vertrouwelijk en
zal er geen informatie aan je ouders gegeven
worden zonder je toestemming.
Ben je ouder dan 16, dan wordt met je
overlegd over contact met je ouders. Jouw
wensen hierover zijn het uitgangspunt. Mocht
het zo zijn dat ik het belangrijk vind je ouders
bij de behandeling te betrekken, dan zal ik
dat met je bespreken en uitleggen en je
toestemming vragen.

INFORMATIE EN AANMELDING
Via de website en per telefoon kan verdere
informatie verkregen worden, onder andere
over wachttijden. Je kunt je telefonisch
aanmelden, na verwijzing door de huisarts,

een jeugdarts, of je contactpersoon van de
gemeente of Centrum Jeugd en Gezin.

WERKWIJZE
Na aanmelding volgt een intake om je
problemen, de achtergronden en je hulpvraag
in kaart te brengen en verder te verhelderen.
In de basis GGZ zijn zowel onderzoek als
behandeling van kortere duur en de
werkwijze is daarop aangepast. Op basis van
de intake en eventueel aanvullend onderzoek
wordt de diagnose gesteld en een passende
behandeling voorgesteld. De doelen en
werkwijze worden verder met je afgestemd
en vastgelegd in een behandelplan. Wanneer
jij akkoord bent (en je ouders als je jonger
dan 16 bent), start de behandeling. Zeer
regelmatig zal besproken worden wat je vindt
van de behandeling en de voortgang, zodat
de behandeling zo goed mogelijk bij je aan
blijft sluiten.
Mocht in intake en onderzoek duidelijk
worden dat je hulp nodig hebt waar anderen
meer specialist in zijn dan ik, dan zorg ik voor
een goede verwijzing en begeleiding daarbij.

KOSTEN en VERGOEDING
Kinderen en jeugdigen die wonen in regio
West Brabant Oost (gemeentes Breda,
Drimmelen, Oosterhout, Aalburg, Alphen
Chaam, Baarle-Nassau, Geertruidenberg,
Werkendam en Woudrichem) kunnen de zorg
vergoed krijgen van de gemeente. Inwoners
van andere gemeentes kunnen terecht met
een PGB of als ze zelf betalen.

KWALIFICATIES EN ERVARING
GZ– psycholoog, met specialisatie klinisch
psycholoog (BIG: 29046896025)
Psychotherapeut (BIG: 49046896016) voor
volwassenen, kinderen en jeugdigen

Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde
Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP):
gecertificeerd lid
Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP):
supervisor kinderen en jeugd
Lid van de Vereniging voor Kinder– en
Jeugdpsychotherapie (VKJP): lidspecialist,
supervisor en leertherapeut
Vereniging voor Persoonsgerichte
Experiëntiele Psychotherapie (VPeP): lid
psychotherapeut, supervisor en leertherapeut
Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie
(NVP): supervisor, leersupervisor en
leertherapeut
Lid van de Vereniging EMDR Nederland
Sinds 1981 werk ik als psycholoog en
kindertherapeut. In 2003 ben ik mijn eigen
praktijk begonnen, voor kinderen, jeugdigen
en volwassenen. Tot februari 2013 heb ik dit
gecombineerd met een baan in een GZZinstelling voor kinderen en jeugdigen. Vanaf
februari 2013 werk ik alleen nog in mijn
eigen praktijk, omdat ik daar de kwaliteit kan
leveren die ik nastreef.

