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Wie zijn wij?
Maaike Breuer is Klinisch Psycholoog en Psychotherapeut 
(BIG). Ze werkt bij samenwerkings verband Praktijk  
De Waal te Haarlem: www.praktijkdewaal.nl.

Mirjam Koops is Kunstzinnig  Therapeut, heeft twaalf jaar 
gewerkt bij Centrum 45 en werkt in haar eigen praktijk 
Beeldrijk in Haarlem: www.praktijkbeeldrijk.nl.

We hebben allebei vanuit onze eigen methodiek ruime 
ervaring in het werken met mensen met problemen rond 
trauma, verlies en kanker.  

Kosten
Groepspsychotherapie wordt vergoed vanuit de 
basisverzekering. Er is een verwijzing nodig door 
de huisarts voor Generalistische Basis GGZ of 
Gespecialiseerde GGZ.  
De indicatie is afhankelijk van de ernst van de  
klachten en van eventuele overige problematiek  
of aanvullende hulpvraag. 
De bijeenkomsten kunstzinnige therapie worden apart 
in rekening gebracht en vergoed vanuit de aanvullende 
verzekering. Indien deelnemers geen aanvullende 
verzekering hebben, kunnen ze een korting krijgen  
op het tarief. 

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via  
mbreuer.praktijkdewaal@kpnplanet.nl

Informatie over startdata en route naar de praktijk:  
www.praktijkdewaal.nl

Verwerkingsgroep 
voor vrouwen 

Praktijk De Waal               
Begijnhof 30 a
2011 HE  Haarlem
Algemene informatie: 06-28770788



De huisarts kan verwijzen naar deze groepspsychotherapie wanneer sprake 
is van een diagnose zoals: Post Traumatische Stress Stoornis, Depressieve 
Stoornis, trauma gerelateerde angst of stemmingsklachten, dissociatieve 
klachten, persoonlijkheidsproblematiek die de verwerking belemmert.
Voor een succesvolle therapie moet er ruimte voor verwerking zijn. Dat wil 
zeggen dat de cliënt voldoende draagkracht en zelfstandigheid heeft om 
het probleem nu aan te gaan pakken, dat de situatie tot rust is gekomen, 
de dreiging gestopt is en dat de cliënt voldoende steun heeft in de directe 
omgeving. Bij cliënten met een ernstig trauma of chronische klachten kan het 
nodig zijn dat zij eerst een begin maken in een individuele therapie voor ze 
aan de groep gaan deelnemen. 

Jezelf terugvinden na een moeilijke levenservaring
Traumatische gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen op je zelfvertrouwen, je 
gevoel van veiligheid en verbondenheid. Zeker wanneer de pijnlijke emoties 
raken aan eerdere levenservaringen. Ook het contact met je gevoel en de 
positieve band met je lichaam kan verstoord raken. Emoties die te heftig 

of verwarrend zijn om te verwerken worden 
onderdrukt en zoeken een uitweg in de vorm van 
psychische klachten. 

Doelstelling
In deze groep worden manieren aangereikt 
om een positief contact met jezelf te herstellen 
en pijnlijke emoties beter te leren verdragen. 
We kijken door welke kwetsbaarheden en 
overtuigingen de verwerking belemmerd wordt 
en hoe je hierin kan bijsturen. Daardoor kan de 
verwerking van wat je is overkomen weer op 
gang komen en kunnen de klachten die hiermee samenhangen afnemen.  
Je gaat weer contact maken met je gevoel. Vanuit dit diepere contact met 
jezelf kan je antwoord zoeken op vragen over de betekenis voor jou van 
wat je overkomen is en hoe je hiermee verder wilt. Voor sommige cliënten 
zal deelname aan de groep voldoende zijn om de verwerking weer op gang 
te brengen en de klachten te doorbreken, voor anderen is de groep een 
onderdeel van een langer proces.

Werkwijze
De meerwaarde van groepstherapie is dat je herkenning vindt bij mensen die 
weten hoe het is om ontregeld te raken door een schokkende gebeurtenis. 
Naast uitwisseling met elkaar wordt er gewerkt met lichaamsgerichte 
oefeningen, het in kaart brengen van manieren van denken over  jezelf, 
beeldend werken en huiswerkopdrachten. Het programma is gebaseerd 
op methodieken van traumabehandeling die hun effectiviteit bewezen 
hebben. Er zijn zeven bijeenkomsten gesprekstherapie en vier  
bijeenkomsten kunstzinnige therapie. Na afloop wordt 
geëvalueerd en besproken of een vervolgtraject nodig is. 

Indicatie

Vrouwen met trauma, 
verlies of een  
ingrijpende ziekte.

Diagnose

• PTSS 
• depressieve stoornis
•  angst &  stemmings-

klachten
• dissociatieve klachten 
•   problemen rond intimiteit 
•      persoonlijkheids-
 problematiek

Verwijzing

GB GGZ / G GGZ

De groep is bedoeld voor cliënten met trauma gerelateerde 
psychische klachten. Cliënten waarbij het psychische 
evenwicht en het positieve contact met zichzelf verstoord is 
geraakt door bijvoorbeeld seksueel misbruik of mishandeling, 
een traumatisch verlies, een ingrijpende ziekte.

Een groepspsychotherapie 
 voor vrouwen met 
 verwerkingsproblemen


