PERSONALIA
Drs. Peter Daansen, mba, klinisch psycholoog/bedrijfskundige, projectleider PsyQ/
Parnassia Groep te Zoetermeer en Beverwijk, consultant PD Psy&Management
Consult te Hoofddorp, hoofddocent bij de opleiding psychotherapie Centrale Rino
Groep,te Utrecht, supervisor/opleider Vereniging Cognitieve en Gedragstherapie
(vcgt), supervisor Vereniging voor Clientgerichte Psychotherapie (vcgp); publicaties op het gebied van eetstoornissen, obesitas, e-health en management in ggz.
Drs. Eveline A.H. Groothoff, psychotherapeut, kinder en jeugdpsychotherapeut
bij de afdeling Gezinspsychiatrie van Yulius te Barendrecht, hoofddocent bij de
opleiding tot klinisch psycholoog k/j, rino Utrecht; publicatie: Spel in psychotherapie (2e dr. Assen: Van Gorcum; 2010).
Drs. Ellen Gunst, klinisch psycholoog en experiëntieel psychotherapeut, forensisch therapeut Forensisch Istituut voor Deviante Seksualiteit (fides), wetenschappelijk medewerker P.C. St-Amandus Beernem, staflid van de opleiding
Integratieve Psychotherapie aan de Universiteit Antwerpen, externe medewerker postgraduaat Cliëntgerichte Psychotherapie KU Leuven, supervisor vvcepc;
publicaties zie https://www.linkedin.com/pub/ellen-gunst/21/155/425
Drs. Marc Hebbrecht, psychiater, psychotherapeut en psychoanalyticus, opleider bij de Belgische Vereniging voor Psychoanalyse en bij de Postgraduate
Specialisatie in de Psychoanalytische Therapieën van de KU Leuven, werkzaam
bij de ambulante psychoanalytische dienst van het UC KU Leuven campus
Kortenberg, beleidspsychiater in asster Sint-Truiden; staflid van de opleiding
Integratieve Psychotherapie aan de Universiteit Antwerpen, hoofdredacteur
Tijdschrift voor Psychoanalyse; publicaties over thema’s uit de psychiatrie, de
verslavingszorg, de psychotherapie em de psychoanalyse, onder andere De
droom (Utrecht: De Tijdstroom; 2010).
Prof.dr. Patrick Meurs, klinisch psycholoog en kinderpsychotherapeut, universitair docent Katholieke Universiteit Leuven en Hogeschool Universiteit ‘Odisee’
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Brussel, met als vakgebieden ontwikkelingspsycho(patho)logie, psychodynamische kindertherapie, ouderbegeleiding, cultuursensitieve interventie.
Dr. Nelleke J. Nicolai, psychiater, psychotherapeut en psychoanalyticus, opleider en supervisor npg; redacteur Tijdschrift voor Psychoanalyse; medeauteur en
redacteur van Handboek Psychotherapie na seksueel misbruik en Grenzen aan de
zorg (Utrecht: De Tijdstroom).
Drs. Hans Peters, orthopedagoog en gezondheidszorgpsycholoog, supervisor
van de Vlaamse Vereniging voor Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie
en Counseling en trainer Pre-Therapie van The Pre-Therapy Institute; gedurende een groot aantal jaren (eind)redacteur van Tijdschrift Cliëntgerichte
Psychotherapie; meer dan vijftig publicatgies, waaronder Kun je mij begrijpen? Omgaan met verstandelijk gehandicapten in psychotherapie (Leuven/
Leusden: Acco; 2002). Tot zijn pensioen was hij hoofd van de Sector Intensieve
Behandeling van Dichterbij (het vroegere Maria Roepaan) te Gennep/Ottersum.
Drs. Ellen Reijmers, psycholoog en psychotherapeut. algemeen directeur
Interactie Academie, Antwerpen en hoofd van de psychotherapieopleiding.
bestuurlid van de Belgische vereniging voor Relatie en Gezinstherapie en
Systeemcounseling (bvrgs); hoofdredacteur van Systeemtheoretisch Bulletin;
redacteur van Handboek voor Systeemtherapie (Utrecht: De Tijdstroom; 2014);
hoofdredacteur van Spelen met werkelijkheden. Over systeemtheoretische psychotherapie met kinderen en jongeren (Houten: bsl; 2005).
Drs. J.A. (Hans) Snijders, klinisch psycholoog en psychotherapeut, werkzaam
bij de Parnassiagroep te Den Haag als supervisor cliëntgerichte psychotherapie
(VCgP) en groepstherapie (nvgp).
Prof.dr. Greet Vanaerschot, gepromoveerd in de psychologie op ‘empathie in
belevingsgerichte psychotherapie’, cliëntgericht-experiëntieel psychotherapeut, professor in de psychotherapie aan het capri, Universiteit Antwerpen
(onderzoeksdomeinen psychotherapie en procesonderzoek, coördineert er de
opleidingen in de psychotherapie capri), hoofddocente bij de opleiding psychotherapie Centrale Rino Groep te Utrecht, werkzaam in psychotherapeutisch
centrum Anthos, board member van de World Association for Person-centered
and Experiëntial Psychotherapy and Counseling; redacteur van Handboek
Gesprekstherapie: De persoonsgerichte experiëntiële benadering (Utrecht: De
Tijdstroom 2008). Publicaties zie http://anet.ua.ac.be/acadbib/irua/09111
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