Volwassenen en ouderen
Praktijk
CuraMentis
www.curamentis.nl

Behandelaren
Theresia van
der Hoeven
Ellen LabreeKraaijenoord

José van der
Meij
Marjolein PostBergman
Charlotte
Rijke-van der
Boon

Instituut voor Vraaggerichte
Psychotherapie

Willem Guijt

www.het-ivp.nl
Heleen
Lieffering
John Luijten

Functie
Psycholoog NIP

Expertise
Psychosociale zorg en cognitieve gedragstherapie bij alle
psychische klachten; traumatherapie (EMDR, PMA)
schematherapie; partnerrelatietherapie. Kinderen, jeugd,
volwassenen en ouderen.

Vergoedingen
Vergoedingen vanuit
de basis en/of
aanvullende
verzekering
afhankelijk van
problematiek en
zorgverzekeringpolis.
Zie website
www.curamentis.nl
voor meer
informatie.

Psychiater en
Psychotherapeut
Opleider
psychotherapeuten
Psychotherapeut
Psycholoog
Psychotherapeut
en GZ psycholoog

Wij werken samen in een multidisciplinair team, en
leveren op maat evidence based psychotherapie in de
gespecialiseerde GGZ zo nodig in combinatie met psychofarmacologie, EMDR en/of rTMS

Gespecialiseerde
GGZ volledige
vergoeding bij alle
verzekeraars met
uitzondering van
Menzis behoudens
het wettelijk
verplichte eigen
risico.

Gespecialiseerde ggz
volledige vergoeding
voor alle
verzekeraars met
uitzondering van
Menzis en CZ
behoudens het
wettelijk verplichte
eigen risico
Basis- en
gespecialiseerde
GGZ, Volledige
vergoeding voor alle
zorgverzekeraars
behoudens het
wettelijk verplichte
eigen risico.
Alleen basis GGZ.
Volledige vergoeding
voor alle
zorgverzekeraars
behoudens het
wettelijk verplichte
eigen risico.

Psycholoog NIP
Cognitief
gedragstherapeut
VGCT
Psycholoog NIP
Cognitief-gedragstherapeut VGCT
GZ-psycholoog
Psycholoog NIP
Cognitief
gedragstherapeut
VGCT

Praktijk voor Psychiatrie
www.erikvanduijn.nl

Erik van Duijn

Psychiater

Volwassenen- en ouderenpsychiatrie, met name
depressieve en angststoornissen, dwangstoornissen en
gedragsveranderingen bij somatische problematiek
(multimorbiditeit). Gespecialiseerd in psychiatrische
problematiek bij neurologische stoornissen (Huntington).

Praktijk voor Psychotherapie en
Psychotrauma
www.psychotherapievanvliet.nl

Wim van Vliet

Psychotherapeut

Partner-relatie- en gezinstherapie, CGT, Schematherapie
en EMDR. Aandachtsgebieden:
Persoonlijkheidsproblematiek en complex trauma

Psychologenpraktijk
Hondebrink

Natascha
Hondebrink

GZ- en Neuro
psycholoog

Petra
Bouwmans

Klinisch psycholoog
en
psychotherapeut.
Opleider gz
psychologen en
supervisor. Docent
cognitieve
gedragstherapie
Psychotherapeut
GZ psycholoog
Bondingpsychotherapeut

Diagnostiek en behandeling (ACT CGT EMDR
Mindfulness) bij stressgerelateerde klachten: burnout,
depressie, angst- en paniek.
Coaching, psychosociale ondersteuning bij levensfase/aanpassingsproblemen, verlies/rouw.
Chronische lichamelijke aandoeningen en kanker en
neurologische aandoeningen zoals Parkinson, CVA,
Multiple Sclerose (MS).
Diagnostiek en behandeling van psychische klachten
/trauma /persoonlijkheidsproblematiek/ADHD en autisme
Cognitieve
gedragstherapie/Schematherapie/EMDR/Interpersoonlijke
psychotherapie en Sensorimotor Therapie

www.hondebrinkpsychologie.nl

Psychologenpraktijk Via Maris
Volwassenen
www.viamaris.nl

Psychotherapie-praktijk In
Verbinding
www.sameninverbinding.nl

Celine van
Mastrigt

Diagnostiek en behandeling van psychische klachten
/trauma /persoonlijkheidsproblematiek.
Bondingpsychotherapie, attitudewerk, EMDR,
lichaamsgericht werk, CGT en mindfulness.
Specialisatie: Hechtingsproblematiek, angst en trauma.

Basis- en
gespecialiseerde
GGZ. Volledige
vergoeding voor alle
zorgverzekeraars
behoudens het
wettelijk verplichte
eigen risico.
Basis- en
gespecialiseerde
GGZ, Volledige
vergoeding voor alle
zorgverzekeraars
met uitzondering
van Menzis en CZ
behoudens het
wettelijk verplichte
eigen risico.

Kinderen en Jeugd
Praktijk
Psychologenpraktijk Via
Maris, Kinderen en Jeugd

Behandelaren
Joanne Meyers

Functie
GZ-Psycholoog/ K&J
Psycholoog NIP/
Orthopedagoog NVO

Klasina
KoekebakkerOuwehand

K&J psycholoog NIP

www.viamaris.nl

Veerkracht, praktijk voor
kinder-& Jeugdpsychologie
www.veerkracht-kj.nl

Expertise
Diagnostiek en behandeling
van psychische klachten en
ontwikkelingsstoornissen /
traumabehandeling/ leer- en
opvoedingsproblemen
Cognitieve gedragstherapie/
EMDR/ Speltherapie/
ouderbegeleiding
Diagnostiek en behandeling
van psychische klachten en
ontwikkelingsstoornissen
/trauma/ leer- en
opvoedingsproblemen
Cognitieve gedragstherapie/
EMDR/ ouderbegeleiding en
deelbehandeling psychomotorische therapie
(individueel en gezin)

Vergoedingen
Voor kinderen en jeugd tot 18 jaar wordt
de zorg volledig vergoed voor alle
gemeenten die vallen onder Holland
Rijnland (Katwijk en omstreken).
Contracten met de meeste
zorgverzekeraars, niet met Achmea en
Menzis
Voor kinderen en jeugd tot 18 jaar wordt
de zorg volledig vergoed voor alle
gemeenten die vallen onder Holland
Rijnland (Katwijk en omstreken).

