
Plaats Dag en tijd Leertherapeuten Soort groep 
 
Doelgroep 

Online 
(beeldbellen via 
Therapieland: 
AVG proof, NEN 
7510 en ISO 
27001 
gecertificeerd) 

Wekelijks op donderdag van 
20.00 – 21.30u 

Marc Daemen, erkend leertherapeut NVGP en NVP 
m.daemen@ggzwnb.nl 
https://www.ggzwnb.nl/werken-en-leren-opleidingen.html  

Homogene open 
psychodynamisch-
interpersoonlijke groep, 
doorlopend 

Leertherapie voor klin. psycholoog i.o., 
psychotherapeut i.o., psychiater i.o. , 
specialistisch groepstherapeut i.o  en andere 
professionals in de GGZ (en niet voor 
cliënten) 

Amsterdam 
Woensdag van 15.30 tot 
17.00 uur 

Barend van de Kar (psychiater/psychotherapeut: 

leertherapeut NVGP en NVP) Simone Logtenberg 

(psychiater,psychoanalitica/leertherapeut)  

info@barendvandekar.nl    contact@praktijklogtenberg.nl 

www.barendvandekar.nl  

Tel. 06-23954109 Open groep  

Leertherapie voor klin. psycholoog i.o., 
psychotherapeut i.o., psychiater i.o. , 
groepspsychotherapeut i.o. 

Amsterdam 

Maandag 19.30 – 21.00 
 
 
 
Donderdag 19.00-20.30 

Maria van Noort, mariavannoort@gmail.com 
 
 
 
Maria van Noort en Willem de Groot 
wbdegroot@upcmail.nl 

Maandag: alleen voor 
professionals in de GGZ 
 
Donderdag: gemengde 
doorlopende groep 
(psychodynamisch) 

Leertherapie voor klin. psycholoog i.o., 
psychotherapeut i.o., psychiater i.o. , 
groepspsychotherapeut i.o. 
 
 
 

 
 
 
 
Arnhem 

 
 
 
 
Woensdag 16.30 - 18.00 
 

Caroline Vons (klin. psycholoog, psychotherapeut, 
leertherapeut NVGP) 
Marieke Blocks (GZ-Psycholoog, Psychotherapeut, groeps-
psychotherapeut NVGP) 
info@vspc.nl tel. 026-4423333 www.vspc.nl 

 
 
Homogene open 
psychodynamische groep en 
doorlopend 

 
 
Leertherapie voor klin. psycholoog i.o., 
psychotherapeut i.o., psychiater i.o. , 
groepspsychotherapeut i.o. 

 
 
 
 
Arnhem 

 
 
 
 
Woensdag 18.30-20.00 uur 

Caroline Vons (klin. psycholoog, psychotherapeut, 
leertherapeut NVGP) 
Sonja Wensink-de Boer (GZ-psycholoog, psychotherapeut, 
Specialistisch Groepspsychotherapeut NVGP) 
info@vspc.nl    tel. 026-4423333     www.vspc.nl 

 
 
 
Gemengde psychodynamische 
groep open en doorlopend 

 
 
Leertherapie voor klin. psycholoog i.o., 
psychotherapeut i.o., psychiater i.o. , 
groepspsychotherapeut i.o. 

 
 
 
 
Arnhem 

 
 
 
 
Woensdag 20.15-21.45 uur 

Caroline Vons (klin. psycholoog, psychotherapeut, 
leertherapeut NVGP) 
Sonja Wensink-de Boer (GZ-psycholoog, psychotherapeut, 
Specialistisch Groepspsychotherapeut NVGP) 
info@vspc.nl    tel. 026-4423333   www.vspc.nl 

 
 
 
Gemengde psychodynamische 
groep open en doorlopend 

 
 
Leertherapie voor klin. psycholoog i.o., 
psychotherapeut i.o., psychiater i.o. , 
groepspsychotherapeut i.o. 

Den Bosch Dinsdag 19.00-20.30 
Sonja Sleegers 
sonja.sleegers@ziggo.nl Gemengde groep 

Leertherapie voor klin. psycholoog i.o., 
psychotherapeut i.o., psychiater i.o. , 
groepspsychotherapeut i.o. 
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Den Haag 
 
Dinsdag 17.30-19.00 

Marije de Kruiff, Christian Bouwkamp 
 
info@raampsychotherapie.nl  (06-10557072) 

Gemengde psychodynamische 
groep, open en doorlopend 

Leertherapie voor klin. psycholoog i.o., 
psychotherapeut i.o., psychiater i.o. , 
groepspsychotherapeut i.o. 

Eindhoven 

Maandag 18.15-19.45 uur 
voor deelnemers jonger dan 
45 jaar 

Pieter van Haegenborgh 
 
p.haegenborgh@pecggz.nl 
 Gemengde groep  

Eindhoven 

Woensdag 16.30 – 18.00 
voor deelnemers ouder dan 
45 jaar 

Pieter van Haegenborgh 
p.haegenborgh@pecggz.nl 
 Gemengde groep  

Nijmegen 

Van 11 april 2023 tot 21 
november 2023 (25 sessies 
op dinsdag 16.00-17.30 uur 

Dick Aartsma 
aartsma.psychotherapie@gmail.com  
https://aartsma-psychotherapie.nl  

Gesloten groep volgens het 
Affect Fobie Therapie model, 
een kortdurende 
psychodynamische 
psychotherapie (KPD) 
ontwikkeld door McCullough. 

 
 
Leertherapie voor klin. psycholoog i.o., 
psychotherapeut i.o., psychiater i.o. , 
groepspsychotherapeut i.o. 
Individueel een intakegesprek 

Overveen 
(Haarlem) 

Maandag 17.30-19.00 
Woensdag 17.30-19.00 

Tienke Wilschut (06-31336354, 023-5248896) 
Pim Appel (023-5262614) 
tienke.wilschut@hetnet.nl 

Psychodynamische leergroep 
(open en doorlopend)  
 
 

Leertherapie voor klin. psycholoog i.o., 
psychotherapeut i.o., psychiater i.o. , 
groepspsychotherapeut i.o. 
Oriënterend gesprek mogelijk. 

Utrecht 
EGP-leertherapie 
in 
gecomprimeerde 
vorm 

Donderdag 13.00 – 14.30 
Vrijdag 13.00 – 14.30 
Weekend: 2 x 1-daagse 
sessies 

Pepijn Steures 
steures@gmail.com 
Bram van der Boom 
Bram.vdboom@gmail.com Gesloten, psychodynamisch 

Leertherapie voor psychiater i.o., klin. 
psycholoog i.o., psychotherapeut i.o., 
groepspsychotherapeut i.o. en andere 
hulpverleners (academisch en HBO+) 

 
Lunteren (hele 
dagen) 

Maandagen (hele dag) van 
10.00 - 17.15  
6 maal (maandelijks) een 
hele dag 
2 maal per jaar een start-
instapmoment 

José van Reijen 
jvanreijen@depsychotherapeut.nl 
 
Martijn Stöfsel 
martijn@stofsel.nl 

Doorgaande groep met vaste 
instapmomenten.  
 
Interpersoonlijk, psychodrama, 
schematherapie. 

Leertherapie voor klin. psycholoog i.o., 
psychotherapeut i.o., psychiater i.o. , 
gedragstherapeut en 
groepspsychotherapeut i.o. 

Utrecht 
Maandag 18.15-20.00 
en 20.15-22.00 

 
 
Marijke Arendsen Hein 
Jan van Trierjvantrier@antoniusziekenhuis.nl 
(020-3378726 / 06-53734145) Gemengde groep 

Leertherapie voor klin. psycholoog i.o., 
psychotherapeut i.o., psychiater i.o. , 
groepspsychotherapeut i.o. 

Zegveld (bij 
Woerden)  Woensdag 17.30 – 19.00 

Pim van Dun linkpcs@xs4all.nl  

Elles Beisiegel elles.beisiegel@hetnet.nl  

Schemagerichte psycho-
dynamische leertherapiegroep  
(monogroep voor opleidelingen) 
zie:  
http://linkpcs.nl/index.php/wat-
doen-wij/leertherapiewat  

Leertherapie voor klin. psycholoog i.o., 
psychotherapeut i.o., psychiater i.o. , 
groepspsychotherapeut i.o., verpleegkundig 
specialist i.o., systeemtherapeut i.o. 
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Zegveld (bij 
Woerden) Dinsdag 16.30 – 18.00 

 

Carine Burger carinemburger@gmail.com  

Pim van Dun linkpcs@xs4all.nl 

Integratieve experiëntiële 
groepsleertherapie (monogroep 
voor opleidelingen) Zie: 
http://linkpcs.nl/index.php/wat-
doen-wij/leertherapiewat 

Leertherapie voor klin. psycholoog i.o., 
psychotherapeut i.o., psychiater i.o. , 
groepspsychotherapeut i.o., verpleegkundig 
specialist i.o., systeemtherapeut i.o. 
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