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Leeswijzer  

Voor u ligt een sociale kaart van organisaties die hulp bieden op het gebied van seksueel 

geweld aan slachtoffers en plegers van 0 - 100.  

 

De sociale kaart is bedoeld voor professionals, als hulpmiddel om slachtoffers, plegers en/of 

naasten zo goed mogelijk te verwijzen en/of om gespecialiseerde hulpverlening te 

betrekken.  

 

In hoofdstuk 1 leest u over organisaties specifiek voor seksueel geweld 

In hoofdstuk 2 wordt uitgebreid ingegaan op hulp aan kinderen, jeugd en jongvolwassenen 

In hoofdstuk 3 wordt uitgebreid ingegaan op hulp aan Volwassenen 18+ 

In hoofdstuk 4 richten we ons op specifieke groepen 

- Pleger aanbod 
- Aanbod bij een (licht verstandelijke) beperking  
- Seksuele uitbuiting & prostitutie hulpverlening 
- Online begeleiding/ behandeling 
- Medische zorg 
- Lichaamsgerichte therapie 
- Juridische zorg 

 

In hoofdtuk 2 en 3 wordt een verdeling gemaakt in organisatie met werkgebied 

West-Brabant West en West-Brabant Oost. De organisaties die werken in het hele 

werkgebied staan onder West-Brabant.  

 

Een sociale kaart is onderhevig aan veranderingen. Hierom actualiseren we het document 

jaarlijks. Mocht u een organisatie missen of iets tegen komen dat niet actueel is, dan kunt u 

een mail sturen naar: west-midden-brabant@centrumseksueelgeweld.nl.  

 

 

De sociale kaart is opgesteld door het samenwerkingsverband seksueel geweld West-

Brabant. 

 

Werkgroep Sociale kaart: 

• Sarah Tulling - Centrum Seksueel Geweld West-Midden Brabant 

• Margot Dietvorst – Wijzijn Traverse Groep  

• Jolinda Bos – Gemeente Breda 

• Marie-Louise Damen - Spring, Jeugdprofessionals West-Brabant West 

• Denise den Hollander - MEE West-Brabant 

 

 

Projectleider Regionale aanpak seksueel geweld West-Brabant 

Lotte Huijben  

Veilig Thuis West-Brabant 
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1. ORGANISATIES SPECIFIEK VOOR SEKSUEEL 

GEWELD 

 
 

Organisatie:   Centrum Seksueel Geweld 

0800-0188 

West-midden-brabant@centrumseksueelgeweld.nl 

https://www.centrumseksueelgeweld.nl 

 

Indicatie/doelgroep:  Slachtoffers van acuut seksueel geweld (t/m 7 dagen geleden)  

maar ook als het langer geleden is, kunnen slachtoffers, 

naasten en professionals terecht met vragen. 

Alle leeftijden 

Aanbod/werkwijze: Afhankelijk van de hulpvraag van slachtoffer, toeleiding naar 

zedenpolitie, medische zorg en/of psychische ondersteuning. 

Hulp bij zowel online als offline seksueel geweld.  

Ondersteuning van de casemanager richt zich op: eerste 

opvang, psycho-educatie, traumascreening en toeleiding naar 

hulp/dienstverlening. 

Praktisch: CSG is een samenwerkingsverband tussen zedenpolitie, 

Amphia ziekenhuis, GGD, Slachtofferhulp Nederland en Veilig 

Thuis om slachtoffers zo goed en efficient mogelijk te 

ondersteunen. 

 Bij seksueel geweld t/m 7 dagen wordt geadviseerd om zo snel 

mogelijk te bellen met het CSG vanwege de mogelijkheid tot 

veiligstellen van sporen, zo snel mogelijk geven van medische 

zorg en psycholische ondersteuning. Er is geen verwijzing 

nodig. 

 

 
 

Organisatie: Blauwe Maan: project eerstelijnshulp na onvrijwillige seks 

en misbruik. 

Het project wordt uitgevoerd door de maatschappelijk werk 

organisaties uit West-Brabant: IMW, Surplus, Trema, WijZijn 

Traverse 

013 5437501 

info@blauwemaan.nl 

https://www.blauwemaan.nl/ 

 

Indicatie/doelgroep:  Slachtoffer en omgeving 

Leeftijd  16+ 

Contra-indicatie:  psychiatrische problematiek of andere problematiek, welk eerst  

mailto:West-midden-brabant@centrumseksueelgeweld.nl
https://www.centrumseksueelgeweld.nl/
mailto:info@blauwemaan.nl
https://www.blauwemaan.nl/
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opgelost moet worden om toe te kunnen komen aan  

verwerking. 

Aanbod/werkwijze:  Begeleiding, individueel en groepsaanbod, ambulant, 

aansluiten en luisterend oor, activeren en (praktisch)  

ondersteunen, psycho-educatie, exposure,  

systeembehandeling en Eclectisch-integratieve werkwijze. 

Hulpverlening gericht en gespecialiseerd op  

verwerking van het seksueel misbruik. Voor slachtoffers  

van seksuele grensoverschrijding vanaf 16 jaar en/of hun  

naasten. 

Praktisch:   Het misbruik kan kort of lang geleden hebben  

plaatsgevonden. Blauwe Maan geeft gratis hulp en is er voor 

vrouwen en mannen. Er is geen verwijzing of indicatie nodig.  

Werken met ervaringsdeskundigheid. 

Het project werkt nauw samen met de Cirkel is Rond in West-

Brabant.  

 

 
 

Organisatie:   Zedenpolitie 

0900-8844 

www.politie.nl 

 

Indicatie/doelgroep: Slachtoffers van seksueel geweld die melding of aangifte 

willen doen of daar informatie over willen. 

Alle leeftijden 

Aanbod/werkwijze:  -    

Praktisch: Zedenpolitie werkt in acute situaties t/m 7 dagen nauw samen 
met het CSG.  

 

 
 

Organisatie:   Helpwanted 

020 2615275  

Mail: via website: http://www.helpwanted.nl/contact/ 

www.helpwanted.nl 

 

Indicatie/doelgroep: Voor kinderen en jongeren die te maken hebben (gehad) 

met online seksueel misbruik.  

Ook opvoeders kunnen voor advies bij Helpwanted terecht. 

Alle leeftijden 

Aanbod/werkwijze: Hier kan men online seksueel misbruik melden, informatie 

vinden wat het is en wat je kunt doen wanneer het je is 

overkomen.  

Helpwanted biedt praktische, emotionele en juridische hulp. 

http://www.politie.nl/
http://www.helpwanted.nl/contact/
http://www.helpwanted.nl/


Sociale kaart seksueel geweld regio West-Brabant 

9 
 

2. KINDEREN, JEUGD en JONGVOLWASSENEN(23-) 

2.1 REGIO WEST-BRABANT WEST 

Bergen op Zoom, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, 

Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht, Zundert 

Slachtoffer individueel 

 
 

Organisatie:   Praktijk de Sleutel 

Kruitweg 2 

4651 EE Steenbergen 

0167-562599 

Info@praktijkdesleutel.nl 

https://praktijkdesleutel.com/ 

 

Indicatie/doelgroep:  Slachtoffer 

Leeftijd  4+ 

Contra-indicatie:  Persoonlijkheidsproblematiek op de voorgrond, Alcohol- of  

drugsafhankelijkheid, psychotische stoornissen, ernstige 

eetstoornissen, ernstige suïcidaliteit en crisisgevoeligheid. 

Aanbod/werkwijze:  EMDR op enkelvoudig trauma hebben we veel ervaring  

mee. 

ACT (Acceptance Commitment Therapie) en cognitieve 

gedragstherapie. 

Kennis van geweld en gehechtheid. 

Behandeling (enkelvoudig trauma), individueel, ambulant, 

Diagnostiek, activeren en (praktisch) ondersteunen, aansluiten  

en luisterend oor, psycho-educatie, EMDR en exposure. 

Praktisch:   Gecontracteerd: vergoeding vanuit de jeugdwet of  

de zorgverzekering. Wat betreft de volwassenen vallen wij  

onder de basis GGZ, waardoor een vraag enkelvoudig dient te 

zijn, max 12 behandelingen. 

De Sleutel is aangesloten bij Drakentemmers, een 

expertiseplatform trauma & gehechtheid na huiselijk geweld. 

Een initiatief van het programma Geweld Hoort Nergens Thuis.  

 

 

mailto:Info@praktijkdesleutel.nl
https://praktijkdesleutel.com/
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Slachtoffer systemisch (inclusief en/of exclusief pleger) 

 
 

Organisatie:   Praktijk Memo 

Meilustweg 31 

4614 EC Bergen op Zoom 

0164-243413 

https://www.praktijk-memo.nl/ 

 

Indicatie/doelgroep:  Slachtoffer  

Leeftijd 0-65 jaar 

Contra-indicatie:  Verslaving, crisis en forensisch  

Aanbod/werkwijze: Memo heeft een integraal aanbod en hanteert een 

krachtgerichte aanpak gericht op empowerment van de 

zorgvrager. Begeleiding en behandeling (enkelvoudig en  

meervoudig/complex trauma), individueel en systemisch 

(inclusief pleger en/of slachtoffer), diagnostiek, EMDR, 

activeren en (praktisch) ondersteunen, exposure, sport en 

beweging programma, lichaamsgerichte en creatieve therapie, 

systeembehandeling, farmacotherapie. 

Praktisch:   Gecontracteerd: vergoeding vanuit de jeugdwet, wet  

maatschappelijke ondersteuning (WMO) of de  

zorgverzekering. 

Biedt geen hulp aan inwoners van Zundert 

 

 
 

Organisatie:   Praktijk Dialoog (voorheen Praktijk Lisette Nelemans) 

Bergrand 234 

4707 AT Roosendaal 

06-45630765 

 

Indicatie/doelgroep:  Slachtoffer en omgeving 

Plegers 

Leeftijd 0-65 jaar 

Aanbod/werkwijze: Wij zijn onder andere gespecialiseerd met de methode 

geweldloos verzet en family trauma system therapy van 

Scott Sells. Wij behandelen vooral gezinnen waarvan de 

kinderen in de leeftijd zijn tussen de 3 en de 18 jaar. 

Behandeling (enkelvoudig en meervoudig/complex trauma), 

Individueel, systemisch (inclusief of exclusief pleger en/of  

https://www.praktijk-memo.nl/
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slachtoffer), psycho-educatie, EMDR, systeembehandeling, 

sport en beweging programma, lichaamsgerichte en creatieve 

    therapie. 

Praktisch:   Gecontracteerd: vergoeding vanuit de jeugdwet. 

Praktijk Dialoog is er ook voor de inwoners van Breda. 

Praktijk Dialoog is aangesloten bij Drakentemmers, een 

expertiseplatform trauma & gehechtheid na huiselijk geweld. 

Een initiatie van het programma Geweld Hoort Nergens Thuis. 
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2.2 REGIO WEST-BRABANT OOST 

Alphen-Chaam, Altena, Baarle-Nassau, Breda, Drimmelen, 

Geertruidenberg, Oosterhout 

Slachtoffer individueel 

 
 

Organisatie:   Praktijk Croughs 

Ine Croughs, klinisch psycholoog 

Sophiastraat 33 

4811 EH Breda 

076-5327552 

Info@praktijkcroughs.nl 

https://praktijkcroughs.nl/ 

 

Indicatie/doelgroep:  Slachtoffer 

Leeftijd 18+ 

Aanbod/werkwijze: Behandeling (enkelvoudig en meervoudig/complex trauma), 

individueel, ambulant, aansluiten en luisterend oor, EMDR, 

Schematherapie. 

VEN-geregistreerde EMDR- therapeut aanwezig. 

Praktisch:   Gecontracteerd: vergoeding vanuit de zorgverzekering. 

 

 
 

Organisatie:   Praktijk voor kinderpsychologie van den Hout 

Gasthuisvelden 

4811 VX Breda 

06-43883900 

https://www.kinderpsycholoogbreda.nl/ 

 

Indicatie/doelgroep:  Slachtoffer en omgeving 

Leeftijd  0-18 jaar 

Contra-indicatie:  Complex trauma 

Aanbod/werkwijze:  Behandeling (enkelvoudig trauma), individueel, activeren en 

(praktisch) ondersteunen, aansluiten en luisterend oor, 

psycho-educatie, exposure, EMDR (voor zeer jonge 

kinderen) en speltherapie. 

Praktisch:   Gecontracteerd: vergoeding vanuit de jeugdwet. 

Biedt hulp aan inwoners van Altena, Breda, Drimmelen,  

Geertruidenberg en Oosterhout. 

 

mailto:Info@praktijkcroughs.nl
https://praktijkcroughs.nl/
https://www.kinderpsycholoogbreda.nl/
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Organisatie:   Addenda Psychologen 

Drossaardslaan 62 

4143 BD Leerdam 

0345-615763 

https://www.addenda-psychologen.nl/ 

 

Indicatie/doelgroep:  Slachtoffer en omgeving 

Plegers 

Leeftijd 4-65+ 

Contra-indicatie:  Meervoudige/complexe problematiek. 

Aanbod/werkwijze:  Begeleiding, behandeling (enkelvoudig trauma), individueel, 

Ambulant, activeren en (praktisch) ondersteunen, aansluiten 

en luisterend oor, psycho-educatie en EMDR. 

Praktisch:   Gecontracteerd: vergoeding vanuit de jeugdwet of  

de zorgverzekering. 

Biedt hulp aan inwoners van Altena. 

 

 
 

Organisatie:   PP Drimmelen 

Het vierendeel 13 

4921 LC Made 

06-24197697 

ineke@ppdrimmelen.nl 

www.ppdrimmelen.nl 

 

Indicatie/doelgroep:  Slachtoffer en omgeving 

Leeftijd 4-23 jaar    

Aanbod/werkwijze:  Behandeling (enkelvoudig en meervoudig/complex trauma), 

individuele behandeling, EMDR. 

Ouders worden altijd betrokken bij de behandeling en  

ook een eventuele partner als de jongere dat wil. 

Praktisch:   Gecontracteerd: Jeugdwet. 

Biedt hulp aan inwoners van Breda, Drimmelen,   

Geertruidenberg en Oosterhout. 

 

 
 

 

 

 

 

https://www.addenda-psychologen.nl/
mailto:ineke@ppdrimmelen.nl
http://www.ppdrimmelen.nl/
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Organisatie:   Psychologen Praktijk Timmers 

Arendstraat 37a 

4901 JJ Oosterhout 

0162-427535 

admin@pptimmers.nl 

https://www.pptimmers.nl/ 

 

Indicatie/doelgroep:  Slachtoffer en omgeving 

Plegers 

Leeftijd 0-23 jaar. 

Contra-indicatie:  Complexe systemen, waarheidsvinding  

Aanbod/werkwijze: Begeleiding, behandeling (enkelvoudig trauma), individueel, 

ambulant, aansluiten, activeren, psycho-educatie, EMDR, 

sport, lichaamsgericht. 

Praktisch:   Gecontracteerd: vergoeding vanuit de zorgverzekering,  

jeugdwet of WMO. 

 

 
 

Organisatie:   Speltherapiepraktijk Carla Roos 

Thorbeckestraat 5 

3291 BW Strijen 

06-22141608 

post@carlaroos.nl 

https://www.speltherapiecarlaroos.nl/ 

 

Indicatie/doelgroep:  Slachtoffer 

Leeftijd 4-12 jaar 

Contra-indicatie:  Er moet een casusregisseur betrokken zijn.  

Aanbod/werkwijze:  Behandeling (enkelvoudig en meervoudig/complex trauma), 

Individueel, speltherapie. 

Praktisch:   Gecontracteerd: vergoeding vanuit de jeugdwet. 
Biedt hulp aan inwoners van Altena. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:admin@pptimmers.nl
https://www.pptimmers.nl/
mailto:post@carlaroos.nl
https://www.speltherapiecarlaroos.nl/
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Organisatie:   Stroomlijn online psychologie  

Ellen Klerks, praktijkhouder/ GZ-psycholoog 

Bredaseweg 106a 

4902 NS Oosterhout (N-Br) 

06-83878774 / 085-2732243 

https://www.onlinepsychologie.nl/ 

stroomlijn@onlinepsychologie.nl 

 

Indicatie/doelgroep:  Slachtoffer  

Leeftijd 18-40 jaar; gespecialiseerd in de behandeling van 

millennials (twintigers en dertigers). 

Contra-indicatie:  Wij behandelen in de basis GGZ, dus te ernstige problematiek 

    is uitgesloten. Evenals verslaving, ernstige eetstoornissen en 

    psychoses. 

Aanbod/werkwijze: Behandeling (enkelvoudig trauma), psycho educatie, EMDR en 

exposure. 

Praktisch:   Gecontracteerd: vergoeding vanuit de Zorgverzekering. 

Zowel offline in de praktijk in Oosterhout als online 

behandeling mogelijk. 

 

 
 

Slachtoffer systemisch (inclusief en/of exclusief pleger) 

 
 

Organisatie:   Euthopia 

Mauritssingel 11 

4811 CR Breda 

06-83713837 

info@euthopia.nl 

https://euthopia.nl/ 

 

Indicatie/doelgroep:  Slachtoffer en omgeving 

Alle leeftijden 

Contra-indicatie:  Zeer onveilige situaties die vragen om 24uurs opvang/  

bereikbaarheid/ crisishulp. 

Aanbod/werkwijze:  Gespecialiseerd in systeemtherapie (gezins- en  

relatietherapie), PMT/GezinsPMT, EMDR, 

Horizonmethodiek (individuele en systemische 

toepassing), betrokkenheid KJ psychiater (altijd combi 

met behandeling). 

Begeleiding, behandeling (enkelvoudig en 

meervoudig/complex trauma), systemisch (inclusief of 

exclusief pleger), ambulant, aansluiten en luisterend oor, 

https://www.onlinepsychologie.nl/
mailto:stroomlijn@onlinepsychologie.nl
mailto:info@euthopia.nl
https://euthopia.nl/
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psycho-educatie, exposure, EMDR, sport en beweging 

programma, lichaamsgerichte en creatieve therapie, 

systeembehandeling en farmacotherapie. 

Praktisch:   Gecontracteerd: vergoeding vanuit de jeugdwet of de  

zorgverzekeringswet. 

Biedt hulp aan inwoners van Altena, Breda, Drimmelen,  

Geertruidenberg en Oosterhout. 

 

 
 

Organisatie:   Praktijk voor speltherapie 

Tuintjes 5 

4841 EA Prinsenbeek 

076-5418842 / 06-18828941 

Info@spelenhelpt.nl 

https://spelenhelpt.com/ 

 

Indicatie/doelgroep:  Slachtoffer 

Pleger 

Leeftijd 0-18 jaar 

Aanbod/werkwijze:  Behandeling (enkelvoudig en meervoudig/complex trauma), 

Individueel, systemisch (exclusief pleger en/of slachtoffer), 

Ambulant, aansluiten en luisterend oor, activeren en 

(praktisch) ondersteunen, lichaamsgerichte en creatieve 

therapie, speltherapie. 

Praktisch:   Gecontracteerd: vergoeding vanuit de jeugdwet en  
zorgverzekering. 
Biedt hulp aan inwoners van Breda, Drimmelen,  

Geertruidenberg en Oosterhout. 

 

 
 

Organisatie:   De Burcht B.V. 

Jose Willemsen 

Raadhuislaan 2-051 

4251 VS Werkendam 

06-40218361 

j.willemsen@praktijkdeburcht.nl 

https://www.praktijkdeburcht.nl/ 

 

Indicatie/doelgroep:  Slachtoffer en omgeving 

Bij seksueel misbruik binnen familieverband wordt de pleger 

wel meegenomen in de behandeling; 

Leeftijd  0-65 jaar 

Contra-indicatie:  Als het misbruik nog plaatsvindt, verslaving 

mailto:Info@spelenhelpt.nl
https://spelenhelpt.com/
mailto:j.willemsen@praktijkdeburcht.nl
https://www.praktijkdeburcht.nl/
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Aanbod/werkwijze:  Wij werken vrij veel met gezinnen waarin familiair 

misbruik plaats heeft gevonden. Onze behandeling wordt 

gegeven vanuit de contextuele gedachtegoed. De 

therapievorm wordt afhankelijk van de cliënt bepaald. We 

hebben verschillende disciplines in huis waardoor we de 

behandeling aan slachtoffer en het systeem zo veel 

mogelijk op maat kunnen maken. 

Behandeling (enkelvoudig en meervoudig/complex trauma) 

individueel en/of systemisch, groepsaanbod, diagnostiek, sport 

en bewegingprogramma. 

Praktisch:   Gecontracteerd: vergoeding vanuit de jeugdwet en  

zorgverzekering. 
Biedt hulp aan inwoners van Breda, Geertruidenberg,  

Oosterhout en Altena. 
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2.3 REGIO WEST-BRABANT 

Alphen-Chaam, Altena, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, 

Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, 

Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht,  

Zundert  

Slachtoffer individueel 

 
 

Organisatie:   Praktijk C.P.M. van Dijk, onderdeel van praktijk 076 

Strijenlaan 68a 

4835 RE Breda 

06-30530230  

cvandijk@praktijk076.nl 

https://praktijk076.nl/ 

 

Indicatie/doelgroep:  Slachtoffer en omgeving 

Alle leeftijden 

Contra-indicatie:  Crisis, acute suïcidedreiging en psychoses.  

Aanbod/werkwijze:  Behandeling (enkelvoudig en meervoudig/complex trauma), 

Individueel, ambulant, aansluiten en luisterend oor, psycho 

educatie, EMDR, exposure en systeembehandeling. 

VEN-geregistreerde EMDR- therapeut aanwezig. 

Praktisch:   Gecontracteerd: vergoeding vanuit de jeugdwet of  

de zorgverzekering. 

 

 
 

Organisatie:   Praktijk van Roozendaal 

Bredaseweg 59a 

4844 CK Terheijden 

https://www.praktijkvanroozendaal.nl/ 

 

Indicatie/doelgroep:  Slachtoffer  

Leeftijd 4-65+ 

Contra-indicatie:  Het moet haalbaar zijn in onze praktijk, dus ambulant en niet 

crisis gerelateerd. 

Aanbod/werkwijze:  Behandeling (enkelvoudig en meervoudig/complex trauma), 

Individueel, ambulant, EMDR. 

Praktisch:   Gecontracteerd: vergoeding vanuit de jeugdwet en  

zorgverzekering. 

 

mailto:cvandijk@praktijk076.nl
https://praktijk076.nl/
https://www.praktijkvanroozendaal.nl/
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Organisatie:   RIO Zorg 

Stadionstraat 30 

4815 NG Breda 

026-8200208 

Contactpersoon: M. van Oosterbosch 

m.v.oosterbosch@riozorg.nl 

info@riozorg.nl 

https://www.riozorg.nl 

 

Indicatie/doelgroep:  Slachtoffer en omgeving 

Leeftijd 4-18 

Contra-indicatie:  Ernstige psychische of gedragsmatige problemen. 

Aanbod/werkwijze: Begeleiding, behandeling (enkelvoudig en meervoudig 

trauma), individueel, ambulant, diagnostiek, activeren en 

(praktisch) ondersteunen, aansluiten en luisterend oor, 

psycho-educatie, EMDR, exposure, farmacotherapie. RIO Zorg 

werkt samen met MOEV (vaktherapie). 

Praktisch:   Gecontracteerd: vergoeding vanuit de jeugdwet. 

 

 
 

Slachtoffer systemisch (inclusief en/of exclusief pleger) 

 
 

Organisatie:   4mb 

Meerdere locaties (Roosendaal, Oudenbosch, Etten-Leur en 

Breda) 

0165-769000 

Contactpersoon: Michelle ten Berge, orthopedagoog generalist 

m.tenberge@4mb.nl 

Info@4mb.nl 

https://4mb.nl/ 

 

Indicatie/doelgroep:  Slachtoffer en omgeving 

Plegers 

Leeftijd 2-18 

Contra-indicatie:  Persoonlijkheidsproblematiek op de voorgrond, Alcohol- of 

drugsafhankelijkheid, psychotische stoornissen, ernstige 

eetstoornissen, ernstige suïcidaliteit en crisisgevoeligheid   

Aanbod/werkwijze:  Begeleiding, behandeling (enkelvoudig en 

meervoudig/complex trauma), individueel, ambulant, 

mailto:m.v.oosterbosch@riozorg.nl
mailto:info@riozorg.nl
https://www.riozorg.nl/
mailto:m.tenberge@4mb.nl
mailto:Info@4mb.nl
https://4mb.nl/
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diagnostiek, systemisch (exclusief pleger en/of slachtoffer) 

Activeren en (praktisch) ondersteunen, aansluiten en 

luisterend oor, psycho-educatie, Live en online EMDR, sport 

en beweging programma, exposure, lichaamsgerichte, 

psychomotore en creatieve therapie, systeembehandeling en 

farmacotherapie. VEN-geregistreerde EMDR- behandelaren 

aanwezig (Kind-Jeugd en volwassen).  

Praktisch:   Gecontracteerd: vergoeding vanuit de jeugdwet, WMO of  

de zorgverzekering. 

 

 
 

Organisatie:   Groei Jeugdhulp 

Locaties in Bavel en Roosendaal  

085-0043009 

aanmeldteam@groei-jeugdhulp.nl 

www.groei-jeugdhulp.nl 

 

Indicatie/doelgroep:  Slachtoffer 

    Leeftijd 0-23 

Aanbod/werkwijze: Diagnostiek: kindonderzoek, interactieonderzoek, 

gezinsonderzoek en onderzoek bij vragen over de seksuele 

ontwikkeling en/of vermoeden seksueel misbruik (ook 

taxatiegesprek bij het vermoeden van seksueel misbruik 

en psychoseksuele screening mogelijk). 

Praktisch:   Gecontracteerd: vergoeding vanuit de jeugdwet. 

    Groei Jeugdhulp komt ook bij het systeem op locatie. 

     

 
 

Organisatie:   Mentaal Beter 

Meerdere locaties 

Voor vragen/overleg: contactteam@mentaalbeter.nl 

Voor aanmelding: verwijsbrief@mentaalbeter.nl 

Contactpersoon Mentaal Beter Roosendaal: M. de Jong,  

m.dejong@mentaalbeter.nl 

Contactpersoon Mentaal Beter Breda: E. van der Vlist, 

e.vandervlist@mentaalbeter.nl 

https://mentaalbeter.nl/ 

 

Indicatie/doelgroep:  Slachtoffer  

Leeftijd  4-65+ 

Contra-indicatie:  Crisisgevoelige cliënten. Ernstige stoornissen. LVB. 

Cliënten die zich onvoldoende verstaanbaar kunnen maken in 

Nederlands of Engels. 

mailto:aanmeldteam@groei-jeugdhulp.nl
http://www.groei-jeugdhulp.nl/
mailto:contactteam@mentaalbeter.nl
mailto:verwijsbrief@mentaalbeter.nl
mailto:m.dejong@mentaalbeter.nl
mailto:e.vandervlist@mentaalbeter.nl
https://mentaalbeter.nl/
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Aanbod/werkwijze:  Behandeling (enkelvoudig en meervoudig/complex trauma), 

Individueel, ambulant, diagnostiek, systemisch (exclusief 

pleger en/of slachtoffer), psycho educatie, EMDR en 

exposure. 

VEN-geregistreerde EMDR therapeut aanwezig. 

Praktisch:   Gecontracteerd: vergoeding vanuit de   

jeugdwet of zorgverzekering. 

 

 
 

Organisatie:   Praktijk Kadanst 

Hoge Steenweg 19 

4811 CG Breda 

06-11137025 

http://kadanst.nl/ 

 

Indicatie/doelgroep:  Slachtoffer  

Leeftijd 0-4 jaar.  

Trauma en hechtingsproblematiek. 

Nieuwkomers zoals kinderen van statushouders. 

Contra-indicatie: Te veel instabiliteit en onveiligheid in het systeem waarin het 

kind zich bevindt. 

Aanbod/werkwijze:  Behandeling (enkelvoudig en meervoudig/complex trauma), 

Individueel, diagnostiek, multidisciplinair behandelen van 

kind en gezin. 

Aansluiten en luisterend oor, activeren en (praktisch) 

ondersteunen, psycho-educatie, EMDR, lichaamsgerichte en 

creatieve therapie en systeembehandeling. 

Praktisch:   Gecontracteerd: vergoeding vanuit de jeugdwet. 

 

 
 

Organisatie:   Praktijk Kobalt 

Rithsestraat 

4838 GD Breda 

info@praktijkkobalt.nl 

https://www.praktijkkobalt.nl/ 

 

Indicatie/doelgroep:  Slachtoffer en omgeving 

Plegers 

Alle leeftijden  

Contra-indicatie: Te veel instabiliteit en onveiligheid in het systeem waarin het 

kind zich bevindt. 

http://kadanst.nl/
mailto:info@praktijkkobalt.nl
https://www.praktijkkobalt.nl/
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Aanbod/werkwijze: Begeleiding, behandeling (enkelvoudig en 

meervoudig/complex trauma), individueel, ambulant, 

diagnostiek, systemisch (inclusief pleger en/of slachtoffer). 

Aansluiten en luisterend oor, activeren en (praktisch) 

ondersteunen, psycho-educatie, EMDR en 

systeembehandeling.  

Gespecialiseerd in systeemtherapie en EMDR, met name  

gericht op jeugd. 

Praktisch:   Gecontracteerd: vergoeding vanuit de jeugdwet. 

 

 
 

Organisatie:   Pro6 B.V. 

Ulvenhoutselaan 7 

4835 MA Breda 

076-2015480 

Info@pro6online.com 

https://www.pro6online.com/ 

 

Indicatie/doelgroep:  Slachtoffer en omgeving 

Pleger 

Leeftijd 0-18 jaar 

Contra-indicatie:  Psychotisch gedrag, psychiatrie wat voorliggend is, verslaving  

die voorliggend is, acute suïcidaliteit, IQ ouder en/of kind lager  

dan 80, kinderen wonen niet thuis/geen streven kinderen thuis  

te laten wonen, geen vaste woon of verblijfplaats. 

Aanbod/werkwijze: Begeleiding, behandeling (enkelvoudig en 

meervoudig/complex trauma), individueel, diagnostiek, 

ambulant, systemisch (inclusief of excluxief pleger en/of 

slachtoffer). 

Aansluiten en luisterend oor bieden, activeren en (praktisch) 

ondersteunen, psycho-educatie, EMDR, exposure, sport en 

beweging, lichaamsgerichte en creatieve therapie, 

systeembehandeling en interventie VIER. 

Praktisch:   Gecontracteerd: vergoeding vanuit de jeugdwet. 

 

 
 

Organisatie:   GGZ Breburg 

Meerdere locaties 

088-0161616 

Contactpersonen: 

Ernest Driesen, casemanager 

e.driesen@ggzbreburg.nl 

Wendy Kok, klinisch psycholoog team angst en stemming 

mailto:Info@pro6online.com
https://www.pro6online.com/
mailto:e.driesen@ggzbreburg.nl
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w.kok@ggzbreburg.nl 

Ilse van Gils, psycholoog NIP/psychotraumatoloog 

i.vangils@ggzbreburg.nl 

info@ggzbreburg.nl 

https://www.ggzbreburg.nl 

 

Indicatie/doelgroep:  Slachtoffer en omgeving 

    Pleger 

Leeftijd 0-65+ jaar  

Contra-indicatie:  Conta-indicaties kunnen varieren per afdeling. 

Aanbod/werkwijze:   Begeleiding, behandeling (enkelvoudig en  

meervoudig/complex trauma), systemisch (inclusief of  

exclusief pleger en/of slachtoffer), diagnostiek, aansluiten en  

luisterend oor, activeren en (praktisch) ondersteunen,  

dagbehandeling, groepsaanbod, individueel, ambulant,  

psycho-educatie, EMDR, exposure, sport en  

bewegingprogramma, lichaamsgerichte en creatieve therapie,  

systeembehandeling, farmacotherapie. 

VEN-geregistreerde EMDR therapeut aanwezig. 

Praktisch: Gecontracteerd: vergoeding vanuit de jeugdwet, 

zorgverzekering of WMO. 

 

 
 

Organisatie:   Psychologenpraktijk van den Ende 

Kloosterlaan 172 

4811 EE Breda 

info@esmevandenende.nl 

https://esmevandenende.nl/ 

 

Indicatie/doelgroep:  Slachtoffer en omgeving 

Leeftijd  4-65 jaar.  

Systeemonderzoek: alle leeftijden. 

Contra-indicatie:  Geen individuele behandeling volwassenen, wel MASIC en  

systeem. 

Aanbod/werkwijze: Individueel, diagnostiek, systemisch (inclusief en exclusief 

pleger en/of slachtoffer) 

Systeembehandeling; MASIC, NHCID en EMDR. 

MASIC en NHCID zijn beide methoden om gesprekken 

gestructureerd te laten verlopen, MASIC bij scheiding om 

te beoordelen of gezamenlijke gesprekken geadviseerd 

worden en wat er nodig is, NHCID: taxatiegesprek 

kinderen huiselijk geweld, kindermishandeling,  

vermoedens seksueel misbruik. Daarnaast 

systeemonderzoek bij complexe gezinssystemen. 

Praktisch:   Gecontracteerd: vergoeding vanuit de jeugdwet. 

mailto:w.kok@ggzbreburg.nl
mailto:i.vangils@ggzbreburg.nl
mailto:info@ggzbreburg.nl
https://www.ggzbreburg.nl/
mailto:info@esmevandenende.nl
https://esmevandenende.nl/
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Organisatie:   Sterk Huis 

Rillaersebaan 75 

5053 EA Goirle 

Algemene vragen: 013-5309400 

Hulpvragen: 013-5433073 

klantenbureau@sterkhuis.nl 

https://www.sterkhuis.nl/ 

 

Indicatie/doelgroep:  Slachtoffer 

Leeftijd  0-23 jaar: 0-18 is de kerndoelgroep (jeugdwet).  

Contra-indicatie:  alles is bespreekbaar bij aanmelding (maatwerk) al is actuele  

en heftige verslavingsproblematiek vaak ingewikkeld als het 

gaat om een opname. 

Aanbod/werkwijze:  Begeleiding, behandeling (enkelvoudig en  

meervoudig/complex trauma), individueel en groepsaanbod, 

ambulant en residentieel, diagnostiek. 

Systemisch (inclusief of exclusief pleger en/of 

slachtoffer): Pleger wordt alleen benaderd binnen het 

hulpaanbod van slachtoffer als dit nodig/gewenst is. Er is 

geen hulpaanbod voor plegers zelf. Er wordt systemisch 

gewerkt in en met het gezin en andere belangrijke  

betrokkenen (netwerk/school/politie/anders  

zorgverleners). De hulp is gericht op fasegerichte 

traumaverwerking, waarbij verschillende disciplines ingezet 

(kunnen) worden. 

We hebben tevens mogelijkheid tot opname op landelijke 

veilige bedden (slachtoffers  

mensenhandel/jeugdprostitutie) waarbij de leeftijd tot 23 

geldt. We hebben tevens een gespecialiseerde    

mannenopvang waar ook slachtoffers van seksuele 

uitbuiting kunnen worden opgevangen. 

Aansluiten en luisterend oor, activeren en (praktisch)  

ondersteunen, psycho-educatie, EMDR, exposure,  

lichaamsgerichte en creatieve therapie, systeembehandeling,  

sport en bewegingprogramma. 

VEN-geregistreerde EMDR therapeut aanwezig. 

Praktisch:   Gecontracteerd: vergoeding vanuit de jeugdwet en VNG   

(Vereniging van Nederlandse Gemeenten).  

Naast de hoofdlocatie in Goirle, is er ook een locatie in 

Teteringen. 

 

 
 

mailto:klantenbureau@sterkhuis.nl
https://www.sterkhuis.nl/
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Organisatie:   Praktijk Tatoran 

Hoofdstraat 62a 

5121 JG Rijen 

06-42378495 

Info@praktijktatoran.nl 

https://www.praktijktatoran.nl/ 

 

Indicatie/doelgroep:  Slachtoffer 

Leeftijd  0- 18 jaar 

Contra-indicatie:  Ernstige psychiatrische of verslavingsproblematiek bij kind  

en/of ouders, waardoor er geen basis is voor behandeling. 

Aanbod/werkwijze: Bieden complex traumabehandeling aan kinderen en 

jongeren, zowel mulitproblem gezinnen als specifiek aan 

adoptie, pleeg- en gezinshuiskinderen; we werken hierbij 

bottom up, volgen de breinontwikkeling van het kind. 

Behandeling (meervoudig/complex trauma), individueel, 

diagnostiek, systeembehandeling gezin/ouders. 

Aansluiten en luisterend oor bieden, activeren en (praktisch) 

ondersteunen, psycho-educatie, EMDR, lichaamsgerichte en 

creatieve therapie en systeembehandeling. 

Seksueel misbruik is bij onze doelgroep soms aanwezig icm 

andere trauma's + hechtingsproblematiek + 

regulatieproblematiek -> geïntegreerde behandeling. 

Praktisch:   Gecontracteerd: vergoeding vanuit de jeugdwet. 

 

 
 

Organisatie:   Marcia – Kinder- en Jeugdpsychologie 

Marcia van Geel, GZ-Psycholoog/ EMDR practitioner /  

Kinder- en Jeugdpsycholoog 

Koeveringsedijk 9 

4651 PK Steenbergen 

06-26716630 

Info@marciakjpsychologie.nl 

https://marciakjpsychologie.nl/ 

 

Indicatie/doelgroep:  Slachtoffer en omgeving 

Leeftijd  0-18 jaar en ouders van kinderen.  

Trauma en hechtingsproblematiek. 

Nieuwkomers zoals kinderen van statushouders. 

Contra-indicatie:  Acute crisiszorg. 

Aanbod/werkwijze:  Ik ben gespecialiseerd in (complex) trauma bij  

kinderen/jongeren en neem vaak ouders ook mee in de  

behandeling. De zorg richt zich vooral op verwerken van nare  

herinneringen, psycho-educatie over een gezonde seksuele  

ontwikkeling, het behouden en opnieuw verkrijgen van een  

mailto:Info@praktijktatoran.nl
https://www.praktijktatoran.nl/
mailto:Info@marciakjpsychologie.nl
https://marciakjpsychologie.nl/
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positiever zelfbeeld en versterken van de onderlinge band  

tussen de mensen in het systeem die slachtoffer zijn.  

EMDR bij seksueel geweld, lichamelijke klachten 

en dissociatie. Ik werk met het vlaggensysteem. Ik heb geen 

aanbod voor plegers.  

Begeleiding, behandeling (enkelvoudig en 

meervoudig/complex trauma), individueel, diagnostiek, 

systemisch (exclusief pleger en/of slachtoffer). 

Aansluiten en luisterend oor, activeren en (praktisch) 

ondersteunen, psycho-educatie, EMDR, exposure, 

lichaamsgerichte en creatieve therapie en 

systeembehandeling. 

VEN-geregistreerde EMDR- therapeut aanwezig. 

Praktisch:   Gecontracteerd: vergoeding vanuit de jeugdwet. 

 

 

 

Organisatie:   Koraal 

Schijndelseweg 1 

5283 AB Boxtel 

046 - 477 52 52 

info@koraal.nl 

https://www.koraal.nl/ 

 

Indicatie/doelgroep:  Slachtoffer en omgeving 

Pleger 

Leeftijd 0-23 jaar  

Aanbod/werkwijze:  Wij werken altijd systemisch met seksuoloog en  

systeemtherapeut. 

Behandeling (enkelvoudig en meervoudig/complex trauma), 

Individueel, ambulant en systemisch (inclusief pleger en/of  

slachtoffer). 

Aansluiten en luisterend oor, psycho-educatie, EMDR,  

systeembehandeling en behandeling van seksuoloog. 

VEN-geregistreerde EMDR- therapeut aanwezig. 

Praktisch:   Gecontracteerd: vergoeding vanuit de jeugdwet. 

De polikliniek seksuologie is gevestigd in Boxtel. Mits een  

beschikking/ contract ligt, bieden wij ook hulp buiten de  

regio. 

 

 
 

 

 

 

 

about:blank
mailto:info@koraal.nl
https://www.koraal.nl/
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3. VOLWASSENEN (18+) 

3.1 REGIO WEST-BRABANT WEST  

Bergen op Zoom, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, 

Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht, Zundert 

Slachtoffer individueel 

 
 

Organisatie:   GGZ Westelijk Noord-Brabant 

Meerdere locaties 

Bezoekadres hoofdlocatie 

Hoofdlaan 8 

4661 AA Halsteren 

Contact: www.ggzwnb.nl/informatie/contact-vragen/ 

 

Indicatie/doelgroep:  Slachtoffer  

Leeftijd 18+ jaar 

Aanbod/werkwijze: Groepstherapie en EMDR. De groepstherapie is bedoeld voor 

vrouwen die zich onveilig hebben gevoeld in hun jeugd en daar 

klachten door hebben gekregen. Er kan bijvoorbeeld sprake 

zijn geweest van seksueel misbruik en/of lichamelijk geweld. In 

de therapie wordt geleerd om te gaan met de gevolgen van de 

traumatische gebeurtenissen nu en in de toekomst. 

VEN-geregistreerde EMDR- therapeut aanwezig.  

Kijk voor meer informatie over de groepstherapie: 

www.ggzwnb.nl/behandelingen/behandeling/vroeger-en-

verder/ 

Kijk voor meer informatie over EMDR bij GGZ WNB: 

www.ggzwnb.nl/behandelingen/behandeling/emdr-eye-

movement-desensitization-reprocessing/ 

Praktisch:   Gecontracteerd: vergoeding vanuit de zorgverzekering. 

 

 
 

Organisatie:   Praktijk de Sleutel 

Kruitweg 2 

4651 EE Steenbergen 

0167-562599 

Info@praktijkdesleutel.nl 

https://praktijkdesleutel.com/ 

http://www.ggzwnb.nl/informatie/contact-vragen/
http://www.ggzwnb.nl/behandelingen/behandeling/vroeger-en-verder/
http://www.ggzwnb.nl/behandelingen/behandeling/vroeger-en-verder/
http://www.ggzwnb.nl/behandelingen/behandeling/emdr-eye-movement-desensitization-reprocessing/
http://www.ggzwnb.nl/behandelingen/behandeling/emdr-eye-movement-desensitization-reprocessing/
mailto:Info@praktijkdesleutel.nl
https://praktijkdesleutel.com/
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Indicatie/doelgroep:  Slachtoffer 

Leeftijd  4+ 

Contra-indicatie:  Persoonlijkheidsproblematiek op de voorgrond, Alcohol- of  

drugsafhankelijkheid, psychotische stoornissen, ernstige 

eetstoornissen, ernstige suïcidaliteit en crisisgevoeligheid. 

Aanbod/werkwijze:  EMDR op enkelvoudig trauma hebben we veel ervaring  

mee. 

ACT (Acceptance Commitment Therapie) en cognitieve 

gedragstherapie. 

Kennis van geweld en gehechtheid. 

Behandeling (enkelvoudig trauma), individueel, ambulant, 

Diagnostiek, activeren en (praktisch) ondersteunen, aansluiten  

en luisterend oor, psycho-educatie, EMDR en exposure. 

Praktisch:   Gecontracteerd: vergoeding vanuit de jeugdwet of  

de zorgverzekering. Wat betreft de volwassenen vallen wij  

onder de basis GGZ, waardoor een vraag enkelvoudig dient te 

zijn, max 12 behandelingen. 

De Sleutel is aangesloten bij Drakentemmers, een 

expertiseplatform trauma & gehechtheid na huiselijk geweld. 

Een initiatief van het programma Geweld Hoort Nergens Thuis.  

 

 

Organisatie:   Schoonen en van Balen Psychologen 

Parallelweg 16 

4878 AH Etten-Leur 

info@svbpsychologen.nl 

https://www.svbpsychologen.nl/ 

 

Indicatie/doelgroep:  Slachtoffer en omgeving 

Leeftijd 18-65 jaar 

Aanbod/werkwijze:  Specialisatie in problematiek op seksueel vlak; individueel  

en binnen de relatie. Begeleiding, individueel en 

relatietherapie, aansluiten en luisterend oor, activeren en 

(praktisch) ondersteunen, psycho educatie. 

Praktisch:   Gecontracteerd: vergoeding vanuit de aanvullende  

zorgverzekering; alternatieven therapieën. 

Schoonen en van Balen Psychologen is er voor inwoners van 

Etten-Leur. 

 

 
 

mailto:info@svbpsychologen.nl
https://www.svbpsychologen.nl/
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Organisatie:   Psychologiepraktijk Halderberge 

Patrick Lazaroms, GZ-Psycholoog 

Bovenstraat-Erf 28B 

4741 AT Hoeven 

06-54281920 

http://www.psychologiepraktijk-halderberge.nl/ 

 

Indicatie/doelgroep:  Slachtoffer 

Leeftijd 18+    

Contra-indicatie:  (Ernstige) psychiatrische problematiek, zoals  

persoonlijkheidsstoornis, suïcidaliteit, verslaving, psychose 

Aanbod/werkwijze: Behandeling (enkelvoudig en meervoudig/complex trauma), 

individuele behandeling, ambulant, EMDR. 

VEN-geregistreerde EMDR- therapeut aanwezig. 

Praktisch:   Gecontracteerd: vergoeding vanuit de zorgverzekering. 

Biedt hulp aan inwoners van Breda, Etten-Leur, Halderberge,  

Rucphen, Zundert en Moerdijk. 

 

 
 

Organisatie:   Praktijk voor psychotherapie en EMDR 

Bansingel 108 

4731 VM Oudenbosch 

0165-326655 

https://www.psycholoogrelyveld.nl/ 

 

Indicatie/doelgroep:  Slachtoffer en omgeving 

Leeftijd 18+ 

Contra-indicatie:  Verslavingsproblematiek, psychose  

Aanbod/werkwijze:  Behandeling (enkelvoudig en meervoudig/complex trauma), 

Individueel, diagnostiek, EMDR, psycho educatie en 

schematherapie. 

Praktisch:   Gecontracteerd: vergoeding vanuit de zorgverzekering. 

Is er ook voor inwoners van Breda. Biedt geen hulp aan 

inwoners van Bergen op Zoom, Moerdijk, Steenbergen, 

Woensdrecht. 

 

 
 

Organisatie:   Psychologenpraktijk Zevenbergen 

Lindonk 153 

4761 NG Zevenbergen 

0168-330413 

https://psychologenpraktijkzevenbergen.praktijkinfo.nl/ 

http://www.psychologiepraktijk-halderberge.nl/
https://www.psycholoogrelyveld.nl/
https://psychologenpraktijkzevenbergen.praktijkinfo.nl/
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Indicatie/doelgroep:  Slachtoffer 

Leeftijd 18+ 

Contra-indicatie:  Complexe PTSS, ernstige persoonlijkheidsproblematiek en  

crisisgevoeligheid.  

Aanbod/werkwijze:  Behandeling (enkelvoudig trauma), individueel, diagnostiek, 

EMDR. 

Praktisch:   Gecontracteerd: vergoeding vanuit de zorgverzekering. 

 

 

 

Slachtoffer systemisch (inclusief en/of exclusief pleger) 

 
 

Organisatie:   Psy Logos 

Mandy Valkenburg-Nijman,  

Praktijkeigenaar/GZ-psycholoog 

De Wijper 3 

4726 TG Heerle 

06-21808852 

Info@psylogos.nl 

https://psylogos.nl/ 

 

Indicatie/doelgroep:  Slachtoffer en omgeving 

Leeftijd 18+ 

Aanbod/werkwijze: De praktijk is aangesloten bij stichting 1nP. Er wordt 

samengewerkt met andere disciplines in de geestelijke 

gezondheidszorg en er is een multidisciplinair 

behandelaanbod. 

Behandeling (enkelvoudig en meervoudig/complex trauma), 

Individueel, ambulant, diagnostiek, aansluiten en luisterend 

oor, EMDR, exposure, systeembehandeling, farmacotherapie, 

sport en beweging programma. 

VEN-geregistreerde EMDR- therapeut aanwezig. 

Praktisch:   Gecontracteerd: vergoeding vanuit de zorgverzekering. 

 

 
 

Organisatie:   Praktijk Wilrycx 

Greet Wilrycx, GZ-psycholoog/ Psychotherapeut / Klinisch  

psycholoog 

Poldersdijk 4 

mailto:Info@psylogos.nl
https://psylogos.nl/


Sociale kaart seksueel geweld regio West-Brabant 

31 
 

4741 SR Hoeven 

06-22622174 

Info@praktijkwilrycx.nl 

https://www.praktijkwilrycx.nl 

 

Indicatie/doelgroep:  Slachtoffer en omgeving 

Leeftijden: 18-65 jaar    

Contra-indicatie:  Verslaving 

Aanbod/werkwijze:  Behandeling (enkelvoudig en meervoudig/complex trauma), 

Individueel, systemisch (incl. pleger en/of slachtoffer), 

EMDR. 

Praktisch:   Gecontracteerd: vergoeding vanuit de  

zorgverzekering. Ik heb enkel contractafspraken met CZ  

andere zorgverzekeraar vergoeden minstens 65%. Bij restitutie 

polis vaak 100%. 

Biedt hulp aan inwoners van Etten-Leur en Halderberge. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Info@praktijkwilrycx.nl
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3.2 REGIO WEST-BRABANT OOST 

Alphen-Chaam, Altena, Baarle- Nassau, Breda, Drimmelen, 

Geertruidenberg, Oosterhout 

Slachtoffer individueel 

 
 

Organisatie:   Anja Balemans Praktijk voor PsychoSociale Hulpverlening 

Rithsestraat 249 

4838 GB Breda 

06-22627901 

info@praktijkpsh.nl 

https://praktijkpsh.nl/ 

 
Indicatie/doelgroep: Mantelzorgers die slachtoffer zijn van seksueel 

overschrijdend gedrag of seksueel geweld door degenen 

waar zij voor zorgen. 

De daders zijn vaak hun partner die lijdt aan dementie of aan 

een hersenaandoening zoals een hersentumor/NAH waarbij 

grensoverschrijdend gedrag plaats kan vinden. 

Leeftijd 23+    

Contra-indicatie:  Suïcidaliteit 

Aanbod/werkwijze: Begeleiding, behandeling (enkelvoudig trauma), individueel,  

Psychosociale therapie, aansluiten en luisterend oor, activeren  

en (praktisch) ondersteunen, psycho-educatie, EFT,  

cognitieve gedragstherapie en lichaamsgerichte en creatieve 

therapie. 

Alles is maatwerk en wordt afgestemd op de hulpvraag en 

persoonlijke omstandigheden van het slachtoffer. 

Praktisch: Gecontracteerd: vergoeding mogelijk vanuit de aanvullende 

zorgverzekering. Er is een contract met de gemeente Breda en 

kan ik Ambulante Ondersteuning bieden vanuit de WMO. 

Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.00-18.00 uur. 

Biedt hulp aan inwoners van Breda, Oosterhout, Etten-Leur, 

 Rucphen en Zundert. 

 

 
 

Organisatie:   ONE Psychotherapie en Coaching 

Draaiboom 119 

4817 WP Breda 

https://www.onepsy.nl/ 

mailto:info@praktijkpsh.nl
https://praktijkpsh.nl/
https://www.onepsy.nl/
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Indicatie/doelgroep:  Slachtoffer 

Leeftijd 18+ 

Contra-indicatie:  Suïcidaliteit/crisisgevoeligheid 

Aanbod/werkwijze:  Behandeling (enkelvoudig en meervoudig/complex trauma), 

Individueel, EMDR. 

VEN-geregistreerde EMDR- therapeut aanwezig. 

Praktisch:   Gecontracteerd: wij werken contractvrij maar uiteraard wordt 

    de behandeling wel (deels) vergoed door de zorgverzekering. 

 

 
 

Organisatie:   HSK 

Stationsweg 3b 

4811 AX Breda 

088-1155835 

info@hsk.nl 

https://www.hsk.nl/ 

 

Indicatie/doelgroep:  Slachtoffer 

Leeftijd 18+ 

Contra-indicatie: Ernstige stoornissen, NAH, ernstige suïcidaliteit en/of 

crisisgevoeligheid.  

Aanbod/werkwijze: Begeleiding, behandeling (enkelvoudig en 

meervoudig/complex trauma), individueel, diagnostiek,  

ambulant. Activeren en (praktisch) ondersteunen, aansluiten 

en luisterend oor, psycho educatie, EMDR en exposure. 

Praktisch:   Gecontracteerd: vergoeding vanuit de zorgverzekering. 

HSK biedt behandelingen aan in de Nederlandse en Engelse  

taal. Voor cliënten die de Nederlandse of Engelse taal niet  

machtig zijn, verdient het de voorkeur door te verwijzen naar  

een andere instelling die bijvoorbeeld gespecialiseerd is in  

transculturele problematiek. 

 

 
 

Organisatie:   Pepp 

Pastoor van Spaandonkstraat 6 

4813 BS Breda 

076-5212512 

Info@pepp-breda.nl 

https://www.pepp-breda.nl/ 

 

Indicatie/doelgroep:  Slachtoffer 

Leeftijd 18-65 jaar 

mailto:info@hsk.nl
https://www.hsk.nl/
mailto:Info@pepp-breda.nl
https://www.pepp-breda.nl/
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Contra-indicatie:  Verslaving en psychiatrie 

Aanbod/werkwijze:  Behandeling (enkelvoudig trauma), behandeling  

(meervoudig/complex trauma), individueel, ambulant, EMDR. 

VEN-geregistreerde EMDR- therapeut aanwezig. 

Praktisch:   Gecontracteerd: vergoeding vanuit de zorgverzekering. 

 

 
 

Organisatie:   PMT Ginneken 

Dillenburgstraat 49 

4835 EB Breda 

info@pmtginneken.nl 

https://www.pmtginneken.nl/ 

 

Indicatie/doelgroep:  Slachtoffer 

Leeftijd 18-65 jaar 

Contra-indicatie:  Psychose 

Aanbod/werkwijze: PMT Ginneken is gespecialiseerd in eetstoornissen. 

Behandeling (enkelvoudig en meervoudig/complex trauma),  

Individueel, ambulant, lichaamsgerichte en creatieve therapie. 

Praktisch:   Gecontracteerd: soms is vergoeding vanuit de aanvullende  

zorgverzekering mogelijk. 

Biedt hulp aan inwoners van Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, 

 Breda en Oosterhout. 

 

 
 

Organisatie:   Praktijk Croughs 

Ine Croughs, klinisch psycholoog 

Sophiastraat 33 

4811 EH Breda 

076-5327552 

Info@praktijkcroughs.nl 

https://praktijkcroughs.nl/ 

 

 

Indicatie/doelgroep:  Slachtoffer 

Leeftijd 18+ 

Aanbod/werkwijze: Behandeling (enkelvoudig en meervoudig/complex trauma), 

individueel, ambulant, aansluiten en luisterend oor, EMDR, 

Schematherapie. 

VEN-geregistreerde EMDR- therapeut aanwezig. 

Praktisch:   Gecontracteerd: vergoeding vanuit de zorgverzekering. 

 

 

mailto:info@pmtginneken.nl
https://www.pmtginneken.nl/
mailto:Info@praktijkcroughs.nl
https://praktijkcroughs.nl/
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Organisatie:   Praktijk voor seksuologische hulpverlening en intuïtief 

    coachen 

Contactpersoon: Christa Betz 

Ginnekenweg 271 

4835 NB Breda 

https://seksuoloogbreda.nl/ 

 

Indicatie/doelgroep:  Slachtoffer en omgeving 

Plegers 

Leeftijd 18+. 

Contra-indicatie:  Psychoses en complexe comorbiditeit  

Aanbod/werkwijze:  Begeleiding, individueel, aansluiten en luisterend oor,  

activeren en (praktisch) ondersteunen, psycho educatie, 

systeembehandeling. 

Praktisch:   Gecontracteerd: nee. De hulpverlening wordt niet vergoed. 

Korte lijnen met de GGZ. 

De praktijk is er voor bewoners van Breda. 

 

 
 

Organisatie:   Psychologenpraktijk Bredero 

076-5335451 

https://psychologenpraktijk-brederobreda.nl/ 

 

Indicatie/doelgroep:  Slachtoffer 

Leeftijd 18+ 

Contra-indicatie:  Zware psychiatrische problematiek. Er wordt gewerkt vanuit  

de basis-GGZ en de praktijk biedt alleen kortdurende therapie. 

Aanbod/werkwijze:  Behandeling (enkelvoudig en meervoudig/complex trauma), 

Individueel, aansluiten en luisterend oor, activeren en  

(praktisch) ondersteunen, psycho educatie en EMDR. 

Praktisch:   Gecontracteerd: vergoeding vanuit de zorgverzekering. 

Biedt hulp aan inwoners van Breda. 

 

 
 

Organisatie:   Addenda Psychologen 

Knotwilg 2a 

4286 DE Almkerk 

0345-615763 

https://www.addenda-psychologen.nl/ 

 

Indicatie/doelgroep:  Slachtoffer en omgeving 

Plegers 

https://seksuoloogbreda.nl/
https://psychologenpraktijk-brederobreda.nl/
https://www.addenda-psychologen.nl/
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Leeftijd 4-65+ 

Contra-indicatie:  Meervoudige/complexe problematiek. 

Aanbod/werkwijze:  Begeleiding, behandeling (enkelvoudig trauma), individueel, 

Ambulant, activeren en (praktisch) ondersteunen, aansluiten 

en luisterend oor, psycho-educatie en EMDR. 

Praktisch:   Gecontracteerd: vergoeding vanuit de jeugdwet of  

de zorgverzekering. 

Biedt hulp aan inwoners van Altena. 

 

 
 

Organisatie:   Psychologenpraktijk Doxas 

Het Vierendeel 10 

4921 LC Made 

https://www.doxas.nl/ 

 

Indicatie/doelgroep:  Slachtoffer en omgeving 

Plegers 

Leeftijd 18+   

Contra-indicatie:  Persoonsafhankelijk - maatwerk 

Aanbod/werkwijze:  Begeleiding, behandeling (enkelvoudig en  

meervoudig/complex trauma), individueel, ambulant,  

diagnostiek, EMDR. 

Praktisch:   Gecontracteerd: vergoeding vanuit de zorgverzekering. 
 

 
 

Organisatie:   Psychologiepraktijk Trommelen 

Bredaseweg 108a, sectie 11 

4902 NS Oosterhout 

06-11856258  

info@psychologiepraktijktrommelen.nl 

https://www.psychologiepraktijktrommelen.nl/ 

 

Indicatie/doelgroep:  Slachtoffer en omgeving 

Plegers 

Leeftijd  18+ 

Contra-indicatie:  Forse persoonlijkheidsproblematiek, verslaving op de  

voorgrond, psychotische klachten en crisisgevoeligheid. 

Aanbod/werkwijze:  Behandeling (enkelvoudig en meervoudig/complex trauma), 

Individueel, psycho educatie, EMDR en exposure, ACT. 

VEN-geregistreerde EMDR therapeut aanwezig. 

Praktisch:   Gecontracteerd: vergoeding vanuit de zorgverzekering.  

Contact per mail wordt geprefereerd (indien nodig nemen wij 

dan telefonisch contact op). 

https://www.doxas.nl/
mailto:info@psychologiepraktijktrommelen.nl
https://www.psychologiepraktijktrommelen.nl/
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Biedt hulp aan inwoners van Breda, Drimmelen, Oosterhout  

en Geertruidenberg. 
 

 
 

Organisatie:   Stroomlijn online psychologie  

Ellen Klerks, praktijkhouder/ GZ-psycholoog 

Bredaseweg 106a 

4902 NS Oosterhout (N-Br) 

06-83878774 / 085-2732243 

https://www.onlinepsychologie.nl/ 

stroomlijn@onlinepsychologie.nl 

 

Indicatie/doelgroep:  Slachtoffer  

Leeftijd 18-40 jaar; gespecialiseerd in de behandeling van 

millennials (twintigers en dertigers). 

Contra-indicatie:  Wij behandelen in de basis GGZ, dus te ernstige problematiek 

    is uitgesloten. Evenals verslaving, ernstige eetstoornissen en 

    psychoses. 

Aanbod/werkwijze: Behandeling (enkelvoudig trauma), psycho educatie, EMDR en 

exposure. 

Praktisch:   Gecontracteerd: vergoeding vanuit de Zorgverzekering. 

Zowel offline in de praktijk in Oosterhout als online 

behandeling mogelijk. 

 

 
 

Slachtoffer systemisch (inclusief en/of exclusief pleger) 

 
 

Organisatie:   Euthopia 

Mauritssingel 11 

4811 CR Breda 

06-83713837 

info@euthopia.nl 

https://euthopia.nl/ 

 

Indicatie/doelgroep:  Slachtoffer en omgeving 

Alle leeftijden 

Contra-indicatie:  Zeer onveilige situaties die vragen om 24uurs opvang/  

bereikbaarheid/ crisishulp. 

Aanbod/werkwijze:  Gespecialiseerd in systeemtherapie (gezins- en  

https://www.onlinepsychologie.nl/
mailto:stroomlijn@onlinepsychologie.nl
mailto:info@euthopia.nl
https://euthopia.nl/
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relatietherapie), PMT/GezinsPMT, EMDR, 

Horizonmethodiek (individuele en systemische 

toepassing), betrokkenheid KJ psychiater (altijd combi 

met behandeling). 

Begeleiding, behandeling (enkelvoudig en 

meervoudig/complex trauma), systemisch (inclusief of 

exclusief pleger), ambulant, aansluiten en luisterend oor, 

psycho-educatie, exposure, EMDR, sport en beweging 

programma, lichaamsgerichte en creatieve therapie, 

systeembehandeling en farmacotherapie. 

Praktisch:   Gecontracteerd: vergoeding vanuit de jeugdwet of de  

zorgverzekeringswet. 

Biedt hulp aan inwoners van Altena, Breda, Drimmelen,  

Geertruidenberg en Oosterhout. 

 

 
 

Organisatie:   De Burcht B.V. 

Jose Willemsen 

Raadhuislaan 2-051 

4251 VS Werkendam 

06-40218361 

j.willemsen@praktijkdeburcht.nl 

https://www.praktijkdeburcht.nl/ 

 

Indicatie/doelgroep:  Slachtoffer en omgeving 

Bij seksueel misbruik binnen familieverband wordt de pleger 

wel meegenomen in de behandeling; 

Leeftijd  0-65 jaar 

Contra-indicatie:  Als het misbruik nog plaatsvindt, verslaving 

Aanbod/werkwijze:  Werken veel met gezinnen waarin familiair 

misbruik plaats heeft gevonden. De behandeling wordt 

gegeven vanuit de contextuele gedachtegoed. We 

hebben verschillende disciplines in huis. 

Behandeling (enkelvoudig en meervoudig/complex trauma) 

individueel en/of systemisch, groepsaanbod, diagnostiek, sport 

en bewegingprogramma. 

Praktisch:   Gecontracteerd: vergoeding vanuit de jeugdwet en  

zorgverzekering. 
Biedt hulp aan inwoners van Breda, Geertruidenberg,  

Oosterhout en Altena. 

 

 

 
 

 

mailto:j.willemsen@praktijkdeburcht.nl
https://www.praktijkdeburcht.nl/
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3.3 REGIO WEST-BRABANT 

Alphen-Chaam, Altena, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, 

Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, 

Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht,  

Zundert  

Slachtoffer individueel 

 
 

Organisatie:   BolWerk Psychologie 

Zeekraal 14 

4617 JD Bergen op Zoom 

06-23906698 

Info@bolwerkpsychologie.nl 

https://www.bolwerkpsychologie.nl/ 

 

Indicatie/doelgroep:  Slachtoffer en omgeving 

Plegers 

Leeftijd 18+ 

Contra-indicatie:  Suïcidaliteit, ernstig middelengebruik, psychose, dissociatie. 

Aanbod/werkwijze:  Behandeling (enkelvoudig en meervoudig/complex trauma), 

Individueel, ambulant, diagnostiek, aansluiten en luisterend  

oor, psycho-educatie, EMDR en exposure. 

Cognitieve gedragstherapie. 

Praktisch:   Gecontracteerd: vergoeding vanuit de zorgverzekering. 

 

 
 

Organisatie:   Praktijk C.P.M van Dijk, onderdeel van praktijk 076 

Strijenlaan 68a 

4835 RE Breda 

06-30530230  

cvandijk@praktijk076.nl 

https://praktijk076.nl/ 

 

Indicatie/doelgroep:  Slachtoffer en omgeving 

Alle leeftijden 

Contra-indicatie:  Crisis, acute suïcidedreiging en psychoses.  

Aanbod/werkwijze:  Behandeling (enkelvoudig en meervoudig/complex trauma), 

Individueel, ambulant, aansluiten en luisterend oor, psycho 

educatie, EMDR, exposure en systeembehandeling. 

mailto:Info@bolwerkpsychologie.nl
https://www.bolwerkpsychologie.nl/
mailto:cvandijk@praktijk076.nl
https://praktijk076.nl/
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VEN-geregistreerde EMDR- therapeut aanwezig. 

Praktisch:   Gecontracteerd: vergoeding vanuit de jeugdwet of  

de zorgverzekering. 

 

 
 

Organisatie:   Psychologenpraktijk van Daatselaar 

Annemiek van Daatselaar, GZ-psycholoog  

Groot IJpelaardreef 171 

4834 HC Breda 

06-39622202 

psychologenpraktijk@casema.nl 

https://psychologenpraktijkvandaatselaar.nl/ 

 

Indicatie/doelgroep:  Slachtoffer en omgeving 

Leeftijd 18+ 

Aanbod/werkwijze: Begeleiding, behandeling (enkelvoudig en 

meervoudig/complex trauma), individueel, ambulant, EMDR en 

exposure. 

VEN-geregistreerde EMDR- therapeut aanwezig. 

Praktisch:   Gecontracteerd: vergoeding vanuit de zorgverzekering. 

 

 
 

Organisatie:   PsyQ 

Westbroek 39a 

4822 ZX Breda 

088-3573737 

www.psyq.nl/vestigingen/psyq-psycholoog-breda 

 

Indicatie/doelgroep:  Slachtoffer en omgeving 

Leeftijd 18+ 

Aanbod/werkwijze: De afdeling psychotrauma heeft veel ervaring op gebied van 

behandeling van PTSS. PsyQ biedt imaginaire exposure, 

EMDR, Cognitieve gedragstherapie, Imaginaire rescripting, 

groepsaanbod in de vorm van groepsschematherapie en 

groepspsychotherapie, ambulant, psycho educatie. Online- 

behandeling is mogelijk. 

Praktisch:   Gecontracteerd: vergoeding vanuit de zorgverzekering. 

 

 
 

mailto:psychologenpraktijk@casema.nl
https://psychologenpraktijkvandaatselaar.nl/
http://www.psyq.nl/vestigingen/psyq-psycholoog-breda
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Organisatie:   Praktijk van Limbergen 

    S.C.J.E. van Limbergen, klinisch psycholoog -  

psychotherapeut 

Bredaseweg 108A sectie 12 

4902 NS Oosterhout 

06-81177753 

info@praktijkvl.nl 

https://praktijkvl.nl/ 

 

Indicatie/doelgroep:  Slachtoffer en omgeving 

    Leeftijd 18+ 

Contra-indicatie:  X 

Aanbod/werkwijze:  EMDR en schematherapie, combinatie met  

persoonlijkheid. 

Behandeling (meervoudig/complex trauma), individueel, 

Ambulant, diagnostiek.  

VEN-geregistreerde EMDR- therapeut aanwezig. 

Praktisch:   Gecontracteerd: vergoeding vanuit de zorgverzekering. 

 

 
 

Organisatie:   Praktijk voor Psychotherapie Nieuw Gastel 

A.C.M. Verhulst, GZ-psycholoog – psychotherapeut 

C.A. van Tilburg, GZ-psycholoog – psychotherapeut 

Dreef 2 

4751 TH Oud Gastel 

06-83557547 

info@pvpnieuwgastel.nl 

http://www.pvpnieuwgastel.nl/ 

 

Indicatie/doelgroep:  Slachtoffer 

Leeftijd 18+ 

Aanbod/werkwijze:  Behandeling (enkelvoudig en meervoudig/complex trauma), 

Individueel, ambulant, diagnostiek, psycho educatie, EMDR, 

Exposure en schematherapie. 

VEN-geregistreerde EMDR therapeut aanwezig. 

Praktisch:   Gecontracteerd: vergoeding vanuit de zorgverzekering. 

 

 
 

 

 

 

mailto:info@praktijkvl.nl
https://praktijkvl.nl/
mailto:info@pvpnieuwgastel.nl
http://www.pvpnieuwgastel.nl/
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Organisatie:   Praktijk van Roozendaal 

Bredaseweg 59a 

4844 CK Terheijden 

https://www.praktijkvanroozendaal.nl/ 

 

Indicatie/doelgroep:  Slachtoffer  

Leeftijd 4-65+ 

Contra-indicatie:  Crisis gerelateerd en/of opname. 

Aanbod/werkwijze:  Behandeling (enkelvoudig en meervoudig/complex trauma), 

Individueel, ambulant, EMDR. 

Praktisch:   Gecontracteerd: vergoeding vanuit de jeugdwet en  

zorgverzekering. 
 

 
 

Organisatie:   PsyTrec 

Professor Bronkhorstlaan 2 

3723 MB Bilthoven 

085-3034444 

info@psytrec.nl 

www.psytrec.nl 

 

Indicatie/doelgroep:  Slachtoffer  

Leeftijd 18+ 

Aanbod/werkwijze:  Klinische, kortdurende intensieve PTSS behandeling 

(meervoudig/complex trauma). Live en/of online. Exposure, 

EMDR, sport en beweging programma en psycho educatie. 

Praktisch:   Gecontracteerd: vergoeding vanuit de zorgverzekering. 

 

 
 

Organisatie:   Hypnotherapie voor vrouwen 

Coleta van Bekhoven 

Gezondheidscentrum Oosterhout 

Mathildastraat 5B 

4901 HE Oosterhout 

06-46150896 

altijd@blijvenspelen.nl 

www.hypnoplaytherapie.nl 

 

Indicatie/doelgroep:  Slachtoffer  

Meisjes en vrouwen van alle leeftijden 

Contra-indicatie:  Hartklachten en herhaalde psychoses 

Aanbod/werkwijze:  Combinatie van speltherapie en hypnotherapie: volgens  

een ontwikkelde behandelmethode: hypnoplay therapie.  

https://www.praktijkvanroozendaal.nl/
mailto:info@psytrec.nl
http://www.psytrec.nl/
mailto:altijd@blijvenspelen.nl
http://www.hypnoplaytherapie.nl/
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Deze therapie is speciaal afgestemd op het  

vrouwenlichaam en vrouwenbrein. 

Behandeling (enkelvoudig en meervoudig/complex trauma), 

Individueel.  

Praktisch:   Gecontracteerd: vergoeding vanuit aanvullende  

zorgverzekering met alternatieve geneeswijzen. 

 

 
 

Slachtoffer systemisch (inclusief en/of exclusief pleger) 

 
 

Organisatie:   4mb 

Meerdere locaties (Roosendaal, Oudenbosch, Etten-Leur en 

Breda) 

0165-769000 

Contactpersoon: Michelle ten Berge, orthopedagoog generalist 

m.tenberge@4mb.nl 

Info@4mb.nl 

https://4mb.nl/ 

 

Indicatie/doelgroep:  Slachtoffer en omgeving 

Plegers 

Alle leeftijden 

Contra-indicatie: Persoonlijkheidsproblematiek op de voorgrond, Alcohol- of 

drugsafhankelijkheid, psychotische stoornissen, ernstige 

eetstoornissen, ernstige suïcidaliteit en crisisgevoeligheid   

Aanbod/werkwijze: Begeleiding, behandeling (enkelvoudig en 

meervoudig/complex trauma), individueel, ambulant, 

diagnostiek, systemisch (exclusief pleger en/of slachtoffer) 

Activeren en (praktisch) ondersteunen, aansluiten en 

luisterend oor, psycho-educatie, Live en online EMDR, sport 

en beweging programma, exposure, lichaamsgerichte, 

psychomotore en creatieve therapie, systeembehandeling en 

farmacotherapie. VEN-geregistreerde EMDR- behandelaren 

aanwezig (Kind-Jeugd en volwassen). 

Praktisch: Gecontracteerd: vergoeding vanuit de jeugdwet, WMO of  

de zorgverzekering. 
 

 
 

 

mailto:m.tenberge@4mb.nl
mailto:Info@4mb.nl
https://4mb.nl/
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Organisatie:   Mentaal Beter 

Meerdere locaties 

Voor vragen/overleg: contactteam@mentaalbeter.nl 

Voor aanmelding: verwijsbrief@mentaalbeter.nl 

Contactpersoon Mentaal Beter Roosendaal: M. de Jong,  

m.dejong@mentaalbeter.nl 

Contactpersoon Mentaal Beter Breda: E. van der Vlist, 

e.vandervlist@mentaalbeter.nl 

https://mentaalbeter.nl/ 

 

Indicatie/doelgroep:  Slachtoffer  

Leeftijd 4-65+ 

Contra-indicatie:  Crisisgevoelige cliënten. Ernstige stoornissen. LVB. 

Cliënten die zich onvoldoende verstaanbaar kunnen maken in 

Nederlands of Engels. 

Aanbod/werkwijze:  Behandeling (enkelvoudig en meervoudig/complex trauma), 

Individueel, ambulant, diagnostiek, systemisch (exclusief 

pleger en/of slachtoffer), psycho educatie, EMDR en 

exposure. 

VEN-geregistreerde EMDR therapeut aanwezig. 

Praktisch:   Gecontracteerd: vergoeding vanuit de   

jeugdwet of zorgverzekering. 

 

 
 

Organisatie:   Praktijk Kobalt 

Rithsestraat 

4838 GD Breda 

info@praktijkkobalt.nl 

https://www.praktijkkobalt.nl/ 

 

Indicatie/doelgroep:  Slachtoffer en omgeving 

Plegers 

Alle leeftijden  

Contra-indicatie:  Te veel instabiliteit en onveiligheid in het systeem waarin het 

    kind zich bevindt. 

Aanbod/werkwijze: Begeleiding, behandeling (enkelvoudig en 

meervoudig/complex trauma), individueel, ambulant, 

diagnostiek, systemisch (inclusief pleger en/of slachtoffer). 

Aansluiten en luisterend oor, activeren en (praktisch) 

ondersteunen, psycho-educatie, EMDR en 

systeembehandeling.  

Gespecialiseerd in systeemtherapie en EMDR, met name  

gericht op jeugd. 

Praktisch:   Gecontracteerd: vergoeding vanuit de jeugdwet. 

 

mailto:contactteam@mentaalbeter.nl
mailto:verwijsbrief@mentaalbeter.nl
mailto:m.dejong@mentaalbeter.nl
mailto:e.vandervlist@mentaalbeter.nl
https://mentaalbeter.nl/
mailto:info@praktijkkobalt.nl
https://www.praktijkkobalt.nl/
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Organisatie:   Psychologenpraktijk van den Ende 

Kloosterlaan 172 

4811 EE Breda 

info@esmevandenende.nl 

https://esmevandenende.nl/ 

 

Indicatie/doelgroep:  Slachtoffer en omgeving 

Leeftijd  4-65 jaar.  

Systeemonderzoek: alle leeftijden. 

Contra-indicatie:  Geen individuele behandeling volwassenen, wel MASIC en  

systeem. 

Aanbod/werkwijze: Individueel, diagnostiek, systemisch (inclusief en exclusief 

pleger en/of slachtoffer) 

Systeembehandeling; MASIC, NHCID en EMDR. 

MASIC en NHCID zijn beide methoden om gesprekken 

 gestructureerd te laten verlopen, MASIC bij scheiding om  

te beoordelen of gezamenlijke gesprekken geadviseerd  

worden en wat er nodig is, NHCID: taxatiegesprek  

kinderen huiselijk geweld, kindermishandeling,  

vermoedens seksueel misbruik. Daarnaast 

systeemonderzoek bij complexe gezinssystemen. 

Praktisch:   Gecontracteerd: vergoeding vanuit de jeugdwet. 

 

 
 

Organisatie:   GGZ Breburg 

Meerdere locaties 

088-0161616 

Contactpersonen: 

Ernest Driesen, casemanager 

e.driesen@ggzbreburg.nl 

Wendy Kok, klinisch psycholoog team angst en stemming 

w.kok@ggzbreburg.nl 

Ilse van Gils, psycholoog NIP/psychotraumatoloog 

i.vangils@ggzbreburg.nl 

info@ggzbreburg.nl 

https://www.ggzbreburg.nl 

 

Indicatie/doelgroep:  Slachtoffer en omgeving 

    Pleger 

Leeftijd 0-65+ jaar  

Contra-indicatie:  Contra-indicaties kunnen variëren per afdeling. 

Aanbod/werkwijze:  Begeleiding, behandeling (enkelvoudig en  

mailto:info@esmevandenende.nl
https://esmevandenende.nl/
mailto:e.driesen@ggzbreburg.nl
mailto:w.kok@ggzbreburg.nl
mailto:i.vangils@ggzbreburg.nl
mailto:info@ggzbreburg.nl
https://www.ggzbreburg.nl/
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meervoudig/complex trauma), systemisch (inclusief of exclusief 

pleger en/of slachtoffer), diagnostiek, aansluiten en luisterend 

oor, activeren en (praktisch) ondersteunen, dagbehandeling,  

groepsaanbod, individueel, ambulant, psycho-educatie, 

EMDR, exposure, sport en bewegingprogramma, 

lichaamsgerichte en creatieve therapie, systeembehandeling, 

farmacotherapie. 

VEN-geregistreerde EMDR therapeut aanwezig. 

Praktisch: Gecontracteerd: vergoeding vanuit de jeugdwet, 

zorgverzekering of WMO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Sociale kaart seksueel geweld regio West-Brabant 

47 
 

4. SPECIFIEKE GROEPEN  

4.1 Plegeraanbod 

KINDEREN, JEUGD EN JONGVOLWASSENEN (23-) 

 
 

Organisatie:   De Viersprong 

Meerdere locaties, onder andere in Etten-Leur, Halsteren. 

contactpersoon Suzanne Pruijssers, 06 27650682, 

suzanne.pruijssers@deviersprong.nl 

https://www.deviersprong.nl/ 

 

Indicatie/doelgroep:  Pleger en omgeving 

Leeftijd 8-18 jaar  

Contra-indicatie:  Nauwelijks; overleg vooraf. 

Aanbod/werkwijze: Gespecialiseerd in daderbehandeling, systeemtherapie en 

MST-PSB. 

Behandeling op zelfbeeld, trauma, verlies, scheiding,  

sociale vaardigheden etc. Alles wat nodig is wordt 

door de therapeut en het team gedaan. 

Behandeling (enkelvoudig en meervoudig/complex trauma), 

systemisch (inclusief pleger en/of slachtoffer), diagnostiek, 

aansluiten en luisterend oor, psycho-educatie, EMDR,  

systeembehandeling. 

VEN-geregistreerde EMDR therapeut aanwezig. 

Praktisch:   Gecontracteerd: vergoeding vanuit de jeugdwet. 

 

 
 

Organisatie:   De Waag  

    Meerdere locaties 

    www.dewaagnederland.nl 

 

Indicatie/doelgroep:  Plegers  

Jongeren van 12 tot ongeveer 20 jaar en volwassenen. 

De Waag heeft ook behandelprogramma’s voor mensen met 

een verstandelijke beperking.  

Aanbod/werkwijze:   Module Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag (SGG). 

Bij seksueel overschrijdend gedrag wordt er op de eerste 

plaats gewerkt het vergroten van de veiligheid. Vervolgens 

wordt in kaart gebracht welke factoren een rol spelen bij het 

mailto:suzanne.pruijssers@deviersprong.nl
https://www.deviersprong.nl/
http://www.dewaagnederland.nl/
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seksueel overschrijdend gedrag. In de behandeling wordt 

gewerkt aan het veranderen van deze factoren.  

Praktisch:   Dichtstbijzijnde vestigingen: Dordrecht, Rotterdam, Utrecht.   

 

 
 

Organisatie:   Pro6 B.V. 

Ulvenhoutselaan 7 

4835 MA Breda 

076-2015480 

Info@pro6online.com 

https://www.pro6online.com/ 

 

Indicatie/doelgroep:  Slachtoffer en omgeving 

Pleger 

Leeftijd 0-18 jaar 

Contra-indicatie:  Psychotisch gedrag, psychiatrie wat voorliggend is, verslaving  

die voorliggend is, acute suïcidaliteit, IQ ouder en/of kind lager  

dan 80, kinderen wonen niet thuis/geen streven kinderen thuis  

te laten wonen, geen vaste woon of verblijfplaats. 

Aanbod/werkwijze: Begeleiding, behandeling (enkelvoudig en 

meervoudig/complex trauma), individueel, diagnostiek, 

ambulant, systemisch (inclusief of excluxief pleger en/of 

slachtoffer). 

Aansluiten en luisterend oor bieden, activeren en (praktisch) 

ondersteunen, psycho-educatie, EMDR, exposure, sport en 

beweging, lichaamsgerichte en creatieve therapie, 

systeembehandeling en interventie VIER. 

Praktisch:   Gecontracteerd: vergoeding vanuit de jeugdwet. 

Biedt hulp aan inwoners van heel regio West-Brabant. 

 

 
 

Organisatie:   GGZ Breburg 

Meerdere locaties 

088-0161616 

Contactpersonen: 

Ernest Driesen, casemanager 

e.driesen@ggzbreburg.nl 

Wendy Kok, klinisch psycholoog team angst en stemming 

w.kok@ggzbreburg.nl 

Ilse van Gils, psycholoog NIP/psychotraumatoloog 

i.vangils@ggzbreburg.nl 

info@ggzbreburg.nl 

https://www.ggzbreburg.nl 

mailto:Info@pro6online.com
https://www.pro6online.com/
mailto:e.driesen@ggzbreburg.nl
mailto:w.kok@ggzbreburg.nl
mailto:i.vangils@ggzbreburg.nl
mailto:info@ggzbreburg.nl
https://www.ggzbreburg.nl/
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Indicatie/doelgroep:  Slachtoffer en omgeving 

    Pleger 

Leeftijd 0-65+ jaar  

Contra-indicatie:  Contra-indicaties kunnen variëren per afdeling. 

Aanbod/werkwijze:  Begeleiding, behandeling (enkelvoudig en  

meervoudig/complex trauma), systemisch (inclusief of  

exclusief pleger en/of slachtoffer), diagnostiek, aansluiten en  

luisterend oor, activeren en (praktisch) ondersteunen,  

dagbehandeling, groepsaanbod, individueel, ambulant,  

psycho-educatie, EMDR, exposure, sport en  

bewegingprogramma, lichaamsgerichte en creatieve therapie,  

systeembehandeling, farmacotherapie. 

VEN-geregistreerde EMDR therapeut aanwezig. 

Praktisch: Gecontracteerd: vergoeding vanuit de jeugdwet, 

zorgverzekering of WMO. 

 

 
 

Organisatie:   Psychologen Praktijk Timmers 

Arendstraat 37a 

4901 JJ Oosterhout 

0162-427535 

admin@pptimmers.nl 

https://www.pptimmers.nl/ 

 

Indicatie/doelgroep:  Slachtoffer en omgeving 

Plegers 

Leeftijd  0-23 jaar 

Contra-indicatie:  Complexe systemen, waarheidsvinding  

Aanbod/werkwijze: Begeleiding, behandeling (enkelvoudig trauma), individueel, 

ambulant, aansluiten, activeren, psycho-educatie, EMDR, 

sport, lichaamsgericht. 

Praktisch:   Gecontracteerd: vergoeding vanuit de zorgverzekering,  

jeugdwet of WMO. 

Biedt hulp aan inwoners van regio West-Brabant Oost. 

 

 
 

Organisatie:   Koraal 

Schijndelseweg 1 

5283 AB Boxtel 

046 - 477 52 52 

info@koraal.nl 

https://www.koraal.nl/ 

mailto:admin@pptimmers.nl
https://www.pptimmers.nl/
about:blank
mailto:info@koraal.nl
https://www.koraal.nl/


Sociale kaart seksueel geweld regio West-Brabant 

50 
 

 

Indicatie/doelgroep:  Slachtoffer en omgeving 

Pleger 

Leeftijd 0-23 jaar  

Aanbod/werkwijze:  Wij werken altijd systemisch met seksuoloog en  

systeemtherapeut. 

Behandeling (enkelvoudig en meervoudig/complex trauma), 

Individueel, ambulant en systemisch (inclusief pleger en/of  

slachtoffer). 

Aansluiten en luisterend oor, psycho-educatie, EMDR,  

systeembehandeling en behandeling van seksuoloog. 

Praktisch:   Gecontracteerd: vergoeding vanuit de jeugdwet. 

De polikliniek seksuologie is gevestigd in Boxtel. Mits een  

beschikking / contract ligt, bieden wij ook hulp buiten de  

regio. 

 

 
 

Organisatie:   4mb 

Meerdere locaties (Roosendaal, Oudenbosch, Etten-Leur en 

Breda) 

0165-769000 

Contactpersoon: Michelle ten Berge, orthopedagoog generalist 

m.tenberge@4mb.nl 

Info@4mb.nl 

https://4mb.nl/ 

 

Indicatie/doelgroep:  Slachtoffer en omgeving 

Plegers 

Alle leeftijden 

Contra-indicatie: Persoonlijkheidsproblematiek op de voorgrond, Alcohol- of 

drugsafhankelijkheid, psychotische stoornissen, ernstige 

eetstoornissen, ernstige suïcidaliteit en crisisgevoeligheid   

Aanbod/werkwijze: Begeleiding, behandeling (enkelvoudig en 

meervoudig/complex trauma), individueel, ambulant, 

diagnostiek, systemisch (exclusief pleger en/of slachtoffer) 

Activeren en (praktisch) ondersteunen, aansluiten en 

luisterend oor, psycho-educatie, Live en online EMDR, sport 

en beweging programma, exposure, lichaamsgerichte, 

psychomotore en creatieve therapie, systeembehandeling en 

farmacotherapie. VEN-geregistreerde EMDR- behandelaren 

aanwezig (Kind-Jeugd en volwassen). 

Praktisch: Gecontracteerd: vergoeding vanuit de jeugdwet, WMO of  

de zorgverzekering. 
Biedt hulp aan inwoners van heel regio West-Brabant. 

 

mailto:m.tenberge@4mb.nl
mailto:Info@4mb.nl
https://4mb.nl/
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Organisatie:   Praktijk Kobalt 

Rithsestraat 

4838 GD Breda 

info@praktijkkobalt.nlc 

https://www.praktijkkobalt.nl/ 

 

Indicatie/doelgroep:  Slachtoffer en omgeving 

Plegers 

Alle leeftijden  

Contra-indicatie:  Te veel instabiliteit en onveiligheid in het systeem waarin het 

    kind zich bevindt. 

Aanbod/werkwijze: Begeleiding, behandeling (enkelvoudig en 

meervoudig/complex trauma), individueel, ambulant, 

diagnostiek, systemisch (inclusief pleger en/of slachtoffer). 

Aansluiten en luisterend oor, activeren en (praktisch) 

ondersteunen, psycho-educatie, EMDR en 

systeembehandeling.  

Gespecialiseerd in systeemtherapie en EMDR, met name  

gericht op jeugd. 

Praktisch:   Gecontracteerd: vergoeding vanuit de jeugdwet. 

Biedt hulp aan inwoners van heel regio West-Brabant. 

 

 
 

Organisatie:   Addenda Psychologen 

Drossaardslaan 62 

4143 BD Leerdam 

0345-615763 

https://www.addenda-psychologen.nl/ 

 

Indicatie/doelgroep:  Slachtoffer en omgeving 

Plegers 

Leeftijd 4+ 

Contra-indicatie:  Meervoudige/complexe problematiek. 

Aanbod/werkwijze:  Begeleiding, behandeling (enkelvoudig trauma), individueel, 

Ambulant, activeren en (praktisch) ondersteunen, aansluiten 

en luisterend oor, psycho-educatie en EMDR. 

Praktisch:   Gecontracteerd: vergoeding vanuit de jeugdwet of  

de zorgverzekering. 

Biedt hulp aan inwoners van Altena. 

 

 
 

mailto:info@praktijkkobalt.nlc
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Organisatie:   SE Touche Suzanne Eikenaar haptotherapie 

Zilverstede 3 

4847 BK Teteringen 

06-24 35 12 98 

suzanne@se-touche.nl 

https://www.se-touche.nl/ 

 

Indicatie/doelgroep:  Slachtoffer en omgeving 

Plegers 

Alle leeftijden    

Contra-indicatie:  Persoonsafhankelijk - maatwerk 

Aanbod/werkwijze:  Begeleiding, behandeling (enkelvoudig trauma), individueel, 

lichaamsgerichte en creatieve therapie. 

Haptotherapie is de lichaamsgerichte therapie die  

gebruikt wordt, daar maakt aansluiten en een luisterend oor,  

activeren en ondersteunen, psycho-educatie en een milde  

vorm van exposure onderdeel van uit.  

Ik behandel regelmatig mensen die op wat voor manier dan 

ook in aanraking zijn geweest met (seksueel) geweld. 

Praktisch:   Gecontracteerd: Nee. WKKGZ, maar is niet gecontracteerd. 

    Vergoeding mogelijk vanuit de aanvullende zorgverzekering. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:suzanne@se-touche.nl
https://www.se-touche.nl/
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VOLWASSENEN (18+) 

 
 

Organisatie:   Fivoor 

Langendijk 34 

4819 EW Breda 

088-0282220 

Contactpersoon: Karlijn Spijkers, casemanager en trainer 

karlijn.spijkers@fivoor.nl 

https://www.fivoor.nl/ 

 

Indicatie/doelgroep:  Plegers 

Leeftijd 18+ 

Contra-indicatie:  LVB 

Aanbod/werkwijze:  risicotaxatie (FARE en SSA), cognitieve    

    gedragstherapie op seksueel grensoverschrijdend gedrag,  

Pas op de grens, delictanalyse, VRIS, schematherapie,  

vlaggensysteem. 

Behandeling (enkelvoudig en meervoudig/complex trauma), 

Individueel, ambulant, diagnostiek, systemisch (inclusief 

pleger en/of slachtoffer), psycho educatie, EMDR, 

systeembehandeling, farmacotherapie. 

Praktisch:   Gecontracteerd: vergoeding vanuit de zorgverzekering of  

justitie. 

 

 
 

Organisatie:   COSA   

   Breda 

   COSA met justitieel kader informatieCOSA@reclassering.nl 

COSA zonder justitieel kader cosa-vk@exodus.nl 

www.reclassering.nl 

   www.exodus.nl 

 

Indicatie/ doelgroep:    Plegers van seksueel misbruik, vrijwillig willen deelnemen. 

Contra indicatie: Niet gediagnosticeerd zijn als psychopaat, agressief zijn of 

ernstige verslavingsproblemen hebben of vanuit 

persoonlijkheidsproblematiek niet kunnen profiteren van de 

methode.  

Aanbod/ werkwijze:   Methode voor re-integratie van zedendaders in de  

samenleving.  

mailto:karlijn.spijkers@fivoor.nl
https://www.fivoor.nl/
mailto:informatieCOSA@reclassering.nl
mailto:cosa-vk@exodus.nl
http://www.reclassering.nl/
http://www.exodus.nl/
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Vrijwilligers vormen samen met professionals een netwerk 

rond een zedendader, de COSA – cirkel. COSA is vrijwillig 

maar niet vrijblijvend.  

 

 
 

Organisatie:   GGZ Westelijk Noord-Brabant 

Meerdere locaties 

Bezoekadres hoofdlocatie 

Hoofdlaan 8 

4661 AA Halsteren 

Contact: www.ggzwnb.nl/informatie/contact-vragen/ 

 

Indicatie/ doelgroep:  Plegers met LVB 

Aanbod/werkwijze: De forensische behandelmethode Seks en grenzen is een 

deeltijd behandeling voor mannen met LVB en een sterke 

neiging tot seksueel grensoverschrijdend gedrag. Wordt zowel 

vrijwillig als verplicht via justitiële titel aangeboden. Voor meer 

informatie zie: https://www.ggzwnb.nl/wp-

content/uploads/2021/03/Folder-Forensisch-Seks-en-

grenzen.pdf 

Naast dit specifieke aanbod is er voor plegers ook een 

behandeling op maat mogelijk en/of EMDR. 

Praktisch:   Aanmelden via de website: www.ggzwnb.nl 

 

 
 

Organisatie:   De Waag  

    Meerdere locaties 

    www.dewaagnederland.nl 

 

Indicatie/doelgroep:  Plegers  

Jongeren van 12 tot ongeveer 20 jaar en volwassenen. 

De Waag heeft ook behandelprogramma’s voor mensen met 

een verstandelijke beperking.  

Aanbod/werkwijze:   Module Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag (SGG). 

Bij seksueel overschrijdend gedrag wordt er op de eerste 

plaats gewerkt het vergroten van de veiligheid. Vervolgens 

wordt in kaart gebracht welke factoren een rol spelen bij het 

seksueel overschrijdend gedrag. In de behandeling wordt 

gewerkt aan het veranderen van deze factoren.  

Praktisch:   Dichtstbijzijnde vestigingen: Dordrecht, Rotterdam, Utrecht.   

 

 
 

http://www.ggzwnb.nl/informatie/contact-vragen/
https://www.ggzwnb.nl/wp-content/uploads/2021/03/Folder-Forensisch-Seks-en-grenzen.pdf
https://www.ggzwnb.nl/wp-content/uploads/2021/03/Folder-Forensisch-Seks-en-grenzen.pdf
https://www.ggzwnb.nl/wp-content/uploads/2021/03/Folder-Forensisch-Seks-en-grenzen.pdf
http://www.ggzwnb.nl/
http://www.dewaagnederland.nl/
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Organisatie:   4mb 

Meerdere locaties (Roosendaal, Oudenbosch, Etten-Leur en 

Breda) 

0165-769000 

Contactpersoon: Michelle ten Berge, orthopedagoog generalist 

m.tenberge@4mb.nl 

Info@4mb.nl 

https://4mb.nl/ 

 

Indicatie/doelgroep:  Slachtoffer en omgeving 

Plegers 

Alle leeftijden 

Contra-indicatie: Persoonlijkheidsproblematiek op de voorgrond, Alcohol- of 

drugsafhankelijkheid, psychotische stoornissen, ernstige 

eetstoornissen, ernstige suïcidaliteit en crisisgevoeligheid   

Aanbod/werkwijze: Begeleiding, behandeling (enkelvoudig en 

meervoudig/complex trauma), individueel, ambulant, 

diagnostiek, systemisch (exclusief pleger en/of slachtoffer) 

Activeren en (praktisch) ondersteunen, aansluiten en 

luisterend oor, psycho-educatie, Live en online EMDR, sport 

en beweging programma, exposure, lichaamsgerichte, 

psychomotore en creatieve therapie, systeembehandeling en 

farmacotherapie. VEN-geregistreerde EMDR- behandelaren 

aanwezig (Kind-Jeugd en volwassen). 

Praktisch: Gecontracteerd: vergoeding vanuit de jeugdwet, WMO of  

de zorgverzekering. 
Biedt hulp aan inwoners van heel regio West-Brabant. 

 

 
 

Organisatie:   GGZ Breburg 

Meerdere locaties 

088-0161616 

Contactpersonen: 

Ernest Driesen, casemanager 

e.driesen@ggzbreburg.nl 

Wendy Kok, klinisch psycholoog team angst en stemming 

w.kok@ggzbreburg.nl 

Ilse van Gils, psycholoog NIP/psychotraumatoloog 

i.vangils@ggzbreburg.nl 

info@ggzbreburg.nl 

https://www.ggzbreburg.nl 

 

Indicatie/doelgroep:  Slachtoffer en omgeving 

    Pleger 

Leeftijd 0-65+ jaar  

mailto:m.tenberge@4mb.nl
mailto:Info@4mb.nl
https://4mb.nl/
mailto:e.driesen@ggzbreburg.nl
mailto:w.kok@ggzbreburg.nl
mailto:i.vangils@ggzbreburg.nl
mailto:info@ggzbreburg.nl
https://www.ggzbreburg.nl/
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Contra-indicatie:  Contra-indicaties kunnen variëren per afdeling. 

Aanbod/werkwijze: Begeleiding, behandeling (enkelvoudig en 

meervoudig/complex trauma), systemisch (inclusief of 

exclusief pleger en/of slachtoffer), diagnostiek, aansluiten en 

luisterend oor, activeren en (praktisch) ondersteunen, 

dagbehandeling, groepsaanbod, individueel, ambulant, 

psycho-educatie, EMDR, exposure, sport en 

bewegingprogramma, lichaamsgerichte en creatieve therapie, 

systeembehandeling, farmacotherapie. 

VEN-geregistreerde EMDR therapeut aanwezig. 

Praktisch: Gecontracteerd: vergoeding vanuit de jeugdwet, 

zorgverzekering of WMO. 

 

 
 

Organisatie:   BolWerk Psychologie 

Zeekraal 14 

4617 JD Bergen op Zoom 

06-23906698 

Info@bolwerkpsychologie.nl 

https://www.bolwerkpsychologie.nl/ 

 

Indicatie/doelgroep:  Slachtoffer en omgeving 

Plegers 

Leeftijd 18+ 

Contra-indicatie:  Suïcidaliteit, ernstig middelengebruik, psychose, dissociatie. 

Aanbod/werkwijze:  Behandeling (enkelvoudig en meervoudig/complex trauma), 

Individueel, ambulant, diagnostiek, aansluiten en luisterend  

oor, psycho-educatie, EMDR en exposure. 

Cognitieve gedragstherapie. 

Praktisch:   Gecontracteerd: vergoeding vanuit de zorgverzekering. 

Biedt hulp aan inwoners van heel regio West-Brabant. 

 

 
 

Organisatie:   Praktijk Kobalt 

Rithsestraat 

4838 GD Breda 

info@praktijkkobalt.nl 

https://www.praktijkkobalt.nl/ 

 

Indicatie/doelgroep:  Slachtoffer en omgeving 

Plegers 

Alle leeftijden  

mailto:Info@bolwerkpsychologie.nl
https://www.bolwerkpsychologie.nl/
mailto:info@praktijkkobalt.nl
https://www.praktijkkobalt.nl/
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Contra-indicatie:  Te veel instabiliteit en onveiligheid in het systeem waarin het 

    kind zich bevindt. 

Aanbod/werkwijze: Begeleiding, behandeling (enkelvoudig en 

meervoudig/complex trauma), individueel, ambulant, 

diagnostiek, systemisch (inclusief pleger en/of slachtoffer). 

Aansluiten en luisterend oor, activeren en (praktisch) 

ondersteunen, psycho-educatie, EMDR en 

systeembehandeling.  

Gespecialiseerd in systeemtherapie en EMDR, met name  

gericht op jeugd. 

Praktisch:   Gecontracteerd: vergoeding vanuit de jeugdwet. 

Biedt hulp aan inwoners van heel regio West-Brabant. 

 

 
 

Organisatie:   Praktijk voor seksuologische hulpverlening en intuïtief 

    coachen 

Contactpersoon: Christa Betz 

Ginnekenweg 271 

4835 NB Breda 

https://seksuoloogbreda.nl/ 

 

Indicatie/doelgroep:  Slachtoffer en omgeving 

Plegers 

Leeftijd 18+ 

Contra-indicatie:  Psychoses en complexe comorbiditeit  

Aanbod/werkwijze:  Begeleiding, individueel, aansluiten en luisterend oor,  

activeren en (praktisch) ondersteunen, psycho educatie, 

systeembehandeling. 

Praktisch:   Gecontracteerd: nee. De hulpverlening wordt niet vergoed. 

Korte lijnen met de GGZ. 

De praktijk is er voor bewoners van Breda. 

 

 
 

Organisatie:   Addenda Psychologen 

Drossaardslaan 62 

4143 BD Leerdam 

0345-615763 

https://www.addenda-psychologen.nl/ 

 

Indicatie/doelgroep:  Slachtoffer en omgeving 

Plegers 

Leeftijd 4+ 

Contra-indicatie:  Meervoudige/complexe problematiek. 

https://seksuoloogbreda.nl/
https://www.addenda-psychologen.nl/
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Aanbod/werkwijze:  Begeleiding, behandeling (enkelvoudig trauma), individueel, 

Ambulant, activeren en (praktisch) ondersteunen, aansluiten 

en luisterend oor, psycho-educatie en EMDR. 

Praktisch:   Gecontracteerd: vergoeding vanuit de jeugdwet of  

de zorgverzekering. 

Biedt hulp aan inwoners van Altena. 

 

 
 

Organisatie:   Psychologenpraktijk Doxas 

Het Vierendeel 10 

4921 LC Made 

https://www.doxas.nl/ 

 

Indicatie/doelgroep:  Slachtoffer en omgeving 

Plegers 

Leeftijd 18+   

Contra-indicatie:  Persoonsafhankelijk - maatwerk 

Aanbod/werkwijze:  Begeleiding, behandeling (enkelvoudig en  

meervoudig/complex trauma), individueel, ambulant,  

diagnostiek, EMDR. 

Praktisch:   Gecontracteerd: vergoeding vanuit de zorgverzekering. 
Biedt hulp aan inwoners van regio West-Brabant Oost. 

 

 
 

Organisatie:   Psychologiepraktijk Trommelen 

Bredaseweg 108a, sectie 11 

4902 NS Oosterhout 

06-11856258  

info@psychologiepraktijktrommelen.nl 

https://www.psychologiepraktijktrommelen.nl/ 

 

Indicatie/doelgroep:  Slachtoffer en omgeving 

Plegers 

Leeftijd 18+ 

Contra-indicatie:  Forse persoonlijkheidsproblematiek, verslaving op de  

voorgrond, psychotische klachten en crisisgevoeligheid. 

Aanbod/werkwijze:  Behandeling (enkelvoudig en meervoudig/complex trauma), 

Individueel, psycho educatie, EMDR en exposure, ACT. 

VEN-geregistreerde EMDR therapeut aanwezig. 

Praktisch:   Gecontracteerd: vergoeding vanuit de zorgverzekering.  

Contact per mail wordt geprefereerd (indien nodig nemen wij 

dan telefonisch contact op). 

Biedt hulp aan inwoners van Breda, Drimmelen, Oosterhout  

https://www.doxas.nl/
mailto:info@psychologiepraktijktrommelen.nl
https://www.psychologiepraktijktrommelen.nl/
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en Geertruidenberg. 
 

 
 

Organisatie:   SE Touche Suzanne Eikenaar haptotherapie 

Zilverstede 3 

4847 BK Teteringen 

06-24 35 12 98 

suzanne@se-touche.nl 

https://www.se-touche.nl/ 

 

Indicatie/doelgroep:  Slachtoffer en omgeving 

Plegers 

Alle leeftijden    

Contra-indicatie:  Persoonsafhankelijk - maatwerk 

Aanbod/werkwijze:  Begeleiding, behandeling (enkelvoudig trauma), individueel, 

lichaamsgerichte en creatieve therapie. 

Haptotherapie is de lichaamsgerichte therapie die  

gebruikt wordt, daar maakt aansluiten en een luisterend oor,  

activeren en ondersteunen, psycho-educatie en een milde  

vorm van exposure onderdeel van uit.  

Ik behandel regelmatig mensen die op wat voor manier dan 

ook in aanraking zijn geweest met (seksueel) geweld. 

Praktisch:   Gecontracteerd: Nee. WKKGZ, maar is niet gecontracteerd. 

    Vergoeding mogelijk vanuit de aanvullende zorgverzekering. 

 

 
 

4.2 Aanbod bij een (licht verstandelijke) beperking 

 
 

Organisatie:   Amarant 

Meerdere locaties 

088-6115333 

Info@amarant.nl 

https://www.amarant.nl 

 

Indicatie/doelgroep:  Slachtoffer  

Leeftijd 4-65+ 

Amarant verleent zorg aan mensen met een verstandelijke 

    beperking, autisme of hersenletsel.  

Contra-indicatie:  De cliënt heeft duurzaam verblijf (wonen) binnen   

beveiligingsniveau 1 of hoger nodig en is niet behandelbaar in  

mailto:suzanne@se-touche.nl
https://www.se-touche.nl/
mailto:Info@amarant.nl
https://www.amarant.nl/
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verband met pervasieve psychiatrische problematiek dan wel  

hersenschade. Ernstige comorbide verslavingsproblematiek,  

ernstige comorbide psychiatrische problematiek, forensische 

problematiek (actuele taxatie die hoog risico onderschrijft. 

Aanbod/werkwijze:  Begeleiding, behandeling (enkelvoudig trauma), individueel,  

ambulant en residentieel, diagnostiek, systemisch (exclusief 

pleger en/of slachtoffer), aansluiten en luisterend oor bieden, 

activeren en (praktisch) ondersteunen, psycho-educatie, 

EMDR en systeembehandeling. 

Praktisch:   Gecontracteerd: vergoeding vanuit de jeugdwet, WLZ en 

WMO. 

 

 
 

Organisatie:   ASVZ 

Verschillende locaties 

088-9931295 

Contactpersoon: Cathelijne van Mossel, psychomotorisch  

therapeut, 0610943712, cvmossel@asvz.nl 

klantadvies@asvz.nl 

https://www.asvz.nl 

 

Indicatie/doelgroep:  Slachtoffer en omgeving 

Pleger  

Alle leeftijden 

ASVZ verleent zorg aan mensen met een (licht)  

verstandelijke beperking.  

Aanbod/werkwijze: Begeleiding, behandeling (enkelvoudig en 

meervoudig/complex trauma), dagbehandeling,  

individueel, groepsaanbod en systemisch (inclusief of  

exclusief pleger en/of slachtoffer), ambulant, diagnostiek, 

aansluiten en luisterend oor bieden, activeren en (praktisch) 

ondersteunen, psycho-educatie, EMDR, exposure, 

lichaamsgerichte en creatieve therapie, sport en beweging 

programma en systeembehandeling. 

Praktisch:   Gecontracteerd: vergoeding vanuit de jeugdwet,  

zorgverzekering, WLZ en WMO. 

ASVZ biedt zorg aan inwoners van Breda en Bergen op  

Zoom. 

 

 
 
 
 

mailto:cvmossel@asvz.nl
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Organisatie:   GGZ Westelijk Noord-Brabant 

Meerdere locaties  

Bezoekadres hoofdlocatie 

Hoofdlaan 8 

4661 AA Halsteren 

Contact: www.ggzwnb.nl/informatie/contact-vragen/ 

 

Indicatie/ doelgroep:  Plegers met LVB 

Aanbod/werkwijze: De forensische behandelmethode Seks en grenzen is een 

deeltijd behandeling voor mannen met LVB en een sterke 

neiging tot seksueel grensoverschrijdend gedrag. Wordt zowel 

vrijwillig als verplicht via justitiële titel aangeboden. Voor meer 

informatie zie: https://www.ggzwnb.nl/wp-

content/uploads/2021/03/Folder-Forensisch-Seks-en-

grenzen.pdf 

 Naast dit specifieke aanbod is er voor plegers ook een 

behandeling op maat mogelijk en/of EMDR. 

Praktisch:   Aanmelden via de website: www.ggzwnb.nl 

 

 
 

Organisatie:   Prisma (inclusief Makker en Fittin) 

Meerdere locaties 

Secretariaat expertiseteam: 013-511 8212 

seksuelegezondheid@prismanet.nl 

https://www.prismanet.nl/ 

 

Indicatie/doelgroep:  Slachtoffer en omgeving 

Plegers 

Leeftijd 4-65+ 

Zorgaanbod voor mensen met de primaire diagnose: 

(licht) verstandelijke beperking. Tevens aanbod 

beschikbaar wanneer de secundaire diagnose NAH of ASS 

is vastgesteld.  

Aanbod/werkwijze: Begeleiding, behandeling (enkelvoudig en 

meervoudig/complex trauma), individueel, ambulant, 

diagnostiek, systemisch (inclusief pleger en/of slachtoffer) 

(MST), aansluiten en luisterend oor bieden, activeren en 

(praktisch) ondersteunen, psycho-educatie, EMDR en 

exposure. 

Praktisch:   Gecontracteerd: vergoeding vanuit de jeugdwet, WLZ en 

WMO.  

 

 

http://www.ggzwnb.nl/informatie/contact-vragen/
https://www.ggzwnb.nl/wp-content/uploads/2021/03/Folder-Forensisch-Seks-en-grenzen.pdf
https://www.ggzwnb.nl/wp-content/uploads/2021/03/Folder-Forensisch-Seks-en-grenzen.pdf
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4.3 Seksuele uitbuiting en prostitutiehulpverlening 

 
 

Organisatie:                      Zorgcoördinatoren mensenhandel  

West-Brabant Oost (regio Baronie): Darija Kupers  

Telefoonnummer: 06 47695737 

Emailadres: mensenhandel@breda.nl  

West-Brabant West (regio Markiezaten): Annelies Schijven  

    Telefoonnummer: 06 15031142 

Emailadres: mensenhandel@zvhdemarkiezaten.nl  

     

Indicatie/doelgroep:       (vermoedelijke/signalen van) slachtoffers seksuele-, criminele-  

en arbeidsuitbuiting en gedwongen orgaandonaties. 

Contra-indicatie:             Als er geen sprake is van (signalen van) uitbuiting                 

Aanbod/werkwijze:        De zorgcoördinator coördineert hulpverlening en evt. opvang 

voor slachtoffers. De coördinator betrekt hiervoor de juiste 

partners vanuit de zorg- en strafketen (schakelfunctie). 

Daarnaast is de zorgcoördinator bereikbaar voor organisaties 

en gemeenten voor informatie en advies. 

Praktisch:                       De zorgcoördinatoren werken vanuit het Zorg- en 

Veiligheidshuis 

 

 
 

Organisatie:                     Comensha 

www.comensha.nl 

 

Indicatie/doelgroep:       Slachtoffers mensenhandel (waaronder seksuele uitbuiting) 

Aanbod/werkwijze:        Als landelijk Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel zet 

Comensha zich in voor de belangen en rechten van 

(vermoedelijke) slachtoffers van mensenhandel in Nederland. 

Ze brengen de aard en omvang van mensenhandel in beeld, 

signaleren, adviseren en agenderen, coördineren 

zorgcoördinatie en opvang, geven voorlichting en hebben een 

verbindende rol in de keten.  

Praktisch:                          Je kunt contact opnemen met Comensha voor registreren van 

aanmeldingen van (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel. 

Op deze manier kunnen ze de aard en omvang in beeld 

brengen. Daarnaast kunnen ze meedenken in zorgcoördinatie 

en opvang. Comensha werkt samen met de verschillende 

zorgcoördinatoren in Nederland. Neem waar mogelijk eerst 

contact op met een van de zorgcoördinatoren.  

 

 

mailto:mensenhandel@breda.nl
mailto:mensenhandel@zvhdemarkiezaten.nl
http://www.comensha.nl/
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Organisatie:                         FIER 

                                               Holstmeer 1 

                                               8936 AS Leeuwarden 

Postbus 1097 

8900 CB Leeuwarden 

Voor algemene vragen: 058 215 70 84 

Voor advies & aanmeldingen: 088 - 20 80 000 of 

aanmeldingen@fier.nl 

www.fier.nl 

  

Indicatie/doelgroep:            Slachtoffers van seksuele uitbuiting 

Aanbod/werkwijze:              Asja - 24 uursbehandeling voor slachtoffers seksuele uitbuiting 

van 12 tot en met 23 jaar (opvang, begeleiding en 

behandeling). Locatie in Leeuwarden en Rotterdam – 

Rijnmond. 

Reza - (anderstalige) meiden in de leeftijd van 12 tot en met 23 

jaar die te maken hebben gehad met buitenlandse 

mensenhandel of meiden uit eerculturen. Locatie in 

Leeuwarden. 

Rena - voor buitenlandse slachtoffers mensenhandel (opvang, 

begeleiding en behandeling). Locatie in Leeuwarden.  

Ravi - voor jongens van 12 tot 23 jaar die die te maken hebben 

gehad met misbruik, geweld en bedreiging.  

VEN-geregistreerde EMDR therapeut aanwezig. 

Praktisch:                       Het betreft landelijk specialistisch aanbod. Politie, openbaar 

ministerie, gecertificeerde instellingen en (huis)artsen mogen 

cliënten voor dit aanbod direct doorverwijzen naar Fier. 

  

 
  

Organisatie:   RUPS (Regionaal Uitstapprogramma voor Prostituees) 

Regio Baronie (Zundert, Alphen-Chaam, Baarle- Nassau, 

Breda, Etten-Leur, Drimmelen, Oosterhout, Geertruidenberg, 

Werkendam, Woudrichem en Aalburg):  

uitgevoerd door IMW Breda: 076-5305888 

Regio Markiezaten (Moerdijk, Halderberge, Rucphen, 

Roosendaal, Woensdrecht, Bergen op Zoom, Steenbergen): 

uitgevoerd door WijZijnTraverse: 0164-237056 

www.rups.nu 

 

Indicatie/doelgroep:  Prostituees/sekswerkers 

Aanbod/werkwijze: Begeleiding, individueel en systemisch, ambulant, aansluiten 

en luisterend oor, activeren en (praktisch) ondersteunen, 

psycho educatie. 

Naast het begeleiden van slachtoffers van seksueel  

geweld en hun omgeving, begeleiden wij ook slachtoffers  

mailto:aanmeldingen@fier.nl
http://www.fier.nl/
http://www.rups.nu/
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van mensenhandel. 

Praktisch:   Kosteloze dienstverlening voor cliënten.  

 

 
 

Organisatie:   Sterk Huis 

Rillaersebaan 75 

5053 EA Goirle 

Algemene vragen: 013-5309400 

Hulpvragen: 013-5433073 

klantenbureau@sterkhuis.nl 

https://www.sterkhuis.nl/ 

 

Indicatie/doelgroep:  Slachtoffer 

Leeftijd 0-23 jaar: 0-18 is de kerndoelgroep (jeugdwet).  

Contra-indicatie:  alles is bespreekbaar bij aanmelding (maatwerk) al is actuele  

en heftige verslavingsproblematiek vaak ingewikkeld als het 

 gaat om een opname. 

Aanbod/werkwijze:  Begeleiding, behandeling (enkelvoudig en  

meervoudig/complex trauma), individueel en groepsaanbod, 

ambulant en residentieel, diagnostiek. 

Systemisch (inclusief of exclusief pleger en/of  

slachtoffer): Pleger wordt alleen benaderd binnen het  

hulpaanbod van slachtoffer als dit nodig/gewenst is. Er is 

geen hulpaanbod voor plegers zelf. Er wordt systemisch  

gewerkt in en met het gezin en andere belangrijke  

betrokkenen (netwerk/school/politie/anders  

zorgverleners). De hulp is gericht op fasegerichte 

traumaverwerking, waarbij verschillende disciplines ingezet 

(kunnen) worden. 

We hebben tevens mogelijkheid tot opname op landelijke 

veilige bedden (slachtoffers  

mensenhandel/jeugdprostitutie) waarbij de leeftijd tot 23 

geldt. We hebben tevens een gespecialiseerde    

mannenopvang waar ook slachtoffers van seksuele 

uitbuiting kunnen worden opgevangen. 

Aansluiten en luisterend oor, activeren en (praktisch)  

ondersteunen, psycho-educatie, EMDR, exposure,  

lichaamsgerichte en creatieve therapie, systeembehandeling,  

sport en bewegingprogramma. 

VEN-geregistreerde EMDR therapeut aanwezig. 

Praktisch:   Gecontracteerd: vergoeding vanuit de jeugdwet en VNG   

(Vereniging van Nederlandse Gemeenten).  

Naast de hoofdlocatie in Goirle, is er ook een locatie in 

Teteringen. 

 

mailto:klantenbureau@sterkhuis.nl
https://www.sterkhuis.nl/
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Organisatie:   Lumens, Expertisecentrum Mensenhandel en  

(jeugd)Prostitutie 

Beemdstraat 29 

5653 MA Eindhoven 

040-2193388 (werkdagen 09:00u-17:00u)  

zorgcoordinatie-mp@lumenswerkt.nl 

https://www.lumenswerkt.nl/ 

https://expertisecentrum-mensenhandel-

jeugdprostitutie.nl/house-of-inner-strength 

 

Indicatie/doelgroep:  Slachtoffer  

Alle leeftijden 

Aanbod/werkwijze:  Vanuit het House of Inner Strength bieden we landelijke  

ondersteuning aan mannelijke sekswerkers en mannelijke  

slachtoffers van seksuele uitbuiting/mensenhandel en   

seksueel geweld/overschrijdend gedrag (in de breedste 

zin van het woord). Er wordt samen met de persoon gekeken  

of er ruimte is in het voorliggend veld / of de zorg in de eigen 

regio voldoende is. Er wordt vanuit het House of Inner Strength 

geen hulp geboden welke in de regio voorliggend is. HIS vind 

je op een veilige plek in Dynamo in Eindhoven. Individueel, 

activeren en (praktisch) ondersteunen, aansluiten en luisterend 

oor. 

Praktisch:   Gecontracteerd: vergoeding vanuit de jeugdwet, WMO of  

de zorgverzekering. 

Openingstijden zullen flexibel worden aangepast naar de wens 

en behoefte, maar voorlopig zijn we open op dinsdag van 

10.00 uur tot 17.00 uur. Je vindt ons aan het Catharinaplein 21 

in het centrum van Eindhoven. Daarnaast kun je ons via 

onderstaande manieren bereiken:  

Via onze chat zijn we 24/7 bereikbaar.  

 

 
 

Organisatie:    YIP!: Your Inner Power 

    Contact met YIP: 

    088 - 505 74 12 / 088 - 505 74 13  

088 - 505 74 01 / 088 - 505 74 02 

infoyip@koraal.nl 

www.koraal.nl 

   www.expertisecentrum-mensenhandel-jeugdprostitutie.nl  

Indicatie/ doelgroep:  Jonge mensen met LVB en/of psychiatrische 

problematiek, die (vermoedelijk) slachtoffer zijn van 

mensenhandel en gedwongen prostitutie.  

mailto:zorgcoordinatie-mp@lumenswerkt.nl
https://www.lumenswerkt.nl/
https://expertisecentrum-mensenhandel-jeugdprostitutie.nl/house-of-inner-strength
https://expertisecentrum-mensenhandel-jeugdprostitutie.nl/house-of-inner-strength
mailto:infoyip@koraal.nl
http://www.koraal.nl/
http://www.expertisecentrum-mensenhandel-jeugdprostitutie.nl/
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   12 tot 27 jaar 

Aanbod/werkwijze:       klinisch / 24 uurs opname.  

Het behandelprogramma Yip! werkt vanuit een specialistisch 

kernteam dat op basis van observatie, analyse en beschikbare 

cliëntgegevens behandeldoelen stelt en bewaakt. Om optimaal 

maatwerk te bieden schakelen ze, waar nodig, aanvullende 

expertise in. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een psychiater, 

gedragswetenschapper, systeemtherapeut, vaktherapeuten of 

een van de gespecialiseerde programma’s zoals Equipe Mont 

Ventoux of de Viervoetertherapie. Naast behandeling biedt 

Yip! onderwijs en (begeleiding naar) werk 

 

 
 

4.4 Online begeleiding/behandeling 

 
 

Organisatie:   Stroomlijn online psychologie  

Ellen Klerks, praktijkhouder/ GZ-psycholoog 

Bredaseweg 106a 

4902 NS Oosterhout (N-Br) 

06-83878774 / 085-2732243 

https://www.onlinepsychologie.nl/ 

stroomlijn@onlinepsychologie.nl 

 

Indicatie/doelgroep:  Slachtoffer  

Leeftijd 18-40 jaar; gespecialiseerd in de behandeling van 

millennials (twintigers en dertigers). 

Contra-indicatie:  Wij behandelen in de basis GGZ, dus te ernstige problematiek 

    is uitgesloten. Evenals verslaving, ernstige eetstoornissen en 

    psychoses. 

Aanbod/werkwijze: Behandeling (enkelvoudig trauma), psycho educatie, EMDR en 

exposure. 

Praktisch:   Gecontracteerd: vergoeding vanuit de Zorgverzekering. 

Zowel offline in de praktijk in Oosterhout als online 

behandeling mogelijk. 

 

 
 

 

 

 

https://www.onlinepsychologie.nl/
mailto:stroomlijn@onlinepsychologie.nl
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Organisatie:   Psycholoog op afstand 

info@psycholoogopafstand.nl 

https://www.psycholoogopafstand.nl 

 

Indicatie/doelgroep:  Slachtoffer en omgeving 

Alle leeftijden  

Contra-indicatie:  Psychose, actieve suïcidaliteit, financiële problemen (omdat  

de sessies veelal zelf betaald dienen te worden). 

Aanbod/werkwijze: Begeleiding, behandeling (enkelvoudig en 

meervoudig/complex trauma), individueel, aansluiten en 

luisterend oor, activeren en praktisch ondersteunen, psycho 

educatie, EMDR en exposure. 

Cognitieve gedragstherapie, schematherapie, positieve  

psychologie, mindfulness. 

Praktisch: Wij zijn een team van 40 therapeuten (psychologen, 

seksuologen en kinder- & jeugdpsychologen). We werken 

uitsluitend online en bewust los van de zorgverzekering zodat 

we geen wachtlijst hebben (je kan gelijk bij ons starten) en we 

echt een behandeling op maat kunnen opstellen. 

 

 
 

Organisatie:   Insight4U online psychologie en psychotherapie 

info@insight4u.nl 

https://www.insight4u.nl/ 

 

Indicatie/doelgroep:  Slachtoffer en omgeving 

Alle leeftijden  

Contra-indicatie:  Suicidaliteit en psychoses. 

Aanbod/werkwijze:  Behandeling (enkelvoudig en meervoudig/complex trauma), 

individueel en systemisch (exclusief pleger en/of slachtoffer), 

diagnostiek, aansluiten en luisterend oor, activeren en 

(praktisch) ondersteunen, psycho-educatie, IMRS, EMDR en 

exposure. 

Cognitieve gedragstherapie, schematherapie, positieve  

psychologie, mindfulness. 

VEN-geregistreerde EMDR therapeut aanwezig. 

Praktisch:   Ik werk uitsluitend online en zonder enige tussenkomst van  

de zorgverzekeraars dus is er geen vergoeding mogelijk. 

 

 
 

 

 

 

 

mailto:info@psycholoogopafstand.nl
https://www.psycholoogopafstand.nl/
mailto:info@insight4u.nl
https://www.insight4u.nl/
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4.5 Medische zorg 

 
 

Organisatie:                     GGD West-Brabant Centrum seksuele gezondheid 

                                           www.ggdwb.nl/liefde-en-seks/ 

    Doornboslaan 225 – 227 
4816 CZ Breda 
085-0785940 

 

Indicatie/ doelgroep:     Slachtoffers van seksueel geweld  

Prostituees 

Aanbod/ werkwijze:       De GGD biedt hulpverlening en advies over liefde en seks. Dit 

kan gaan over seksualiteit, anticonceptie 

(voorbehoedsmiddelen) en seksueel overdraagbare 

aandoeningen (soa testen).  

Praktisch: Kijk voor het maken van een afspraak op: 

www.ggdwb.nl/liefde-en-seks/soa-test/ 

 

 
 

Organisatie:   Dorst Zorg Gezondheidscentrum / Bekkenfysiotherapie  

Everdina Veenema, Bekkenfysiotherapeut MSc 

Rijksweg 118 

4849 BS Dorst 

0161 700227  

info@dorst-zorg.nl 

https://www.dorst-zorg.nl/ 

 

Indicatie/doelgroep:  Slachtoffer 

Leeftijd 12-65+  

In de praktijk is een gespecialiseerd kinderfysiotherapeut en  

kinderbekkenfysiotherapeut aanwezig die evt de jeugd - 

kindjes behandelt 

Contra-indicatie:  Actief psychisch trauma: want met mijn behandeling moet dat 

deels zijn opgelost ivm herbeleving.  

Niet behandeld? dan kan dat bij mijn collega psycholoog.  

of wanneer iemand totaal niet meer in zijn/haar lijf zit; dan 

verwijs ik eerst naar een collega haptotherapeut.  

Aanbod/werkwijze: Begeleiding, behandeling (enkelvoudig en 

meervoudig/complex trauma), individueel, 

bekkenbodem/lichaamsgericht. 

Lichamelijk herstel, bewust terug in lijf komen,  

opbouwen lichaamsgevoel, openen, verminderen  

bodemklachten, revalideren. 

Praktisch:   Gecontracteerd: vergoeding vanuit de zorgverzekering. 

http://www.ggdwb.nl/liefde-en-seks/
mailto:info@dorst-zorg.nl
https://www.dorst-zorg.nl/
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4.6 Lichaamsgerichte therapie 

 
 

Organisatie:   Veerkracht Haptonomie 

Nicky de Troij, GZ-Haptotherapeut 

Kloosterlaan 172, locatie Future Dome 

4811 EE Breda 

06-48185232 

Info@veerkrachthaptonomie.nl 

https://veerkrachthaptonomie.nl/ 

 

Indicatie/doelgroep:  Slachtoffer en omgeving 

Leeftijd 12+    

Contra-indicatie:  Geen 

Aanbod/werkwijze:  Behandeling (enkelvoudig en meervoudig/complex trauma), 

lichaamsgerichte en creatieve therapie. 

Praktisch:   Gedeeltelijke vergoeding mogelijk uit aanvullende  

Zorgverzekering. 

 

 

 

Organisatie:   De Stuijvenberg: Praktijk voor Haptotherapie 

Houtse Heuvel 47A 

4911 AV Den Hout 

06-53765234 

https://destuijvenberg.nl/ 

 

Indicatie/doelgroep:  Slachtoffer en omgeving 

Leeftijd 18-65+ 

Contra-indicatie:  Cliënt dient zelf gemotiveerd te zijn hieraan te werken en  

ernaar te kijken met mij.  

Aanbod/werkwijze:  Begeleiding, behandeling (enkelvoudig trauma), 

individueel en systemisch, aansluiten en luisterend oor, 

activeren en praktisch ondersteunen, psycho educatie, 

lichaamsgerichte en creatieve therapie en 

systeembehandeling. 

Praktisch:   Gecontracteerd: vergoeding vanuit aanvullende  

zorgverzekering. 

 

 
 

mailto:Info@veerkrachthaptonomie.nl
https://veerkrachthaptonomie.nl/
https://destuijvenberg.nl/
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Organisatie:   SE Touche Suzanne Eikenaar haptotherapie 

Zilverstede 3 

4847 BK Teteringen 

06-24 35 12 98 

suzanne@se-touche.nl 

https://www.se-touche.nl/ 

 

Indicatie/doelgroep:  Slachtoffer en omgeving 

Plegers 

Alle leeftijden    

Aanbod/werkwijze:  Begeleiding, behandeling (enkelvoudig trauma), individueel, 

lichaamsgerichte en creatieve therapie. 

Haptotherapie is de lichaamsgerichte therapie die  

gebruikt wordt, daar maakt aansluiten en een luisterend oor,  

activeren en ondersteunen, psycho-educatie en een milde  

vorm van exposure onderdeel van uit.  

Ik behandel regelmatig mensen die op wat voor manier dan 

ook in aanraking zijn geweest met (seksueel) geweld. 

Praktisch:   Gecontracteerd: Nee. WKKGZ, maar is niet gecontracteerd. 

    Vergoeding mogelijk vanuit de aanvullende zorgverzekering. 

 
 

4.7 Juridische zorg 

 
 

Organisatie:          Slachtofferhulp Nederland    

                                           Stationsweg 1 – 7  

4811 AX Breda 

0900 0101 

www.slachtofferhulp.nl 

 

Indicatie/doelgroep:       Slachtoffers van zedendelicten       

Aanbod/werkwijze:        Slachtofferhulp Nederland informeert over en helpt bij het 

uitoefenen van slachtofferrechten, ondersteunt slachtoffers in 

het strafproces en helpt om schade vergoed te krijgen. In 

voorkomende gevallen krijgt het slachtoffer begeleiding van 

een casemanager.   

Praktisch:                        Na aangifte neemt Slachtofferhulp Nederland contact op met 

slachtoffers. Je kunt je ook zelf aanmelden via 

telefoonnummer 0900-0101 of op www.slachtofferhulp.nl. De 

hulp is altijd gratis.  

 

 

mailto:suzanne@se-touche.nl
https://www.se-touche.nl/
http://www.slachtofferhulp.nl/
http://www.slachtofferhulp.nl/
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Organisatie:   LANGZS  

Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en 

Zedenslachtoffers 

Aanmelden via: info@langzs.nl  

www.langzs.nl 

 

Indicatie/ doelgroep:   Zedenslachtoffers, wettelijk vertegenwoordigers 

Aanbod/ werkwijze:   Begeleiding van het gehele juridische traject van aangifte tot  

aan het vonnis. Naast de bijstand in de strafprocedure staat de 

advocaat ook slachtoffers van gewelds- en zedenmisdrijven bij 

in het civiel recht, bijvoorbeeld bij het verkrijgen van een 

schadevergoeding of het eisen van een contactverbod. 

Als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan dan wordt de 

rechtsbijstand van een advocaat in zedenzaken kosteloos 

verleend.  

Praktisch: Verzoeken om informatie, dan wel verwijzing naar een 

aangesloten advocaat worden zo spoedig mogelijk 

beantwoord. 

 

 
 

Organisatie:   Schadefonds Geweldsmisdrijven 

    070-4142000 

info@schadefonds.nl 

www.schadefonds.nl 

   

Indicatie/doelgroep:  Slachtoffers van geweldsmisdrijven met ernstig psychisch of 

fysiek letsel tot gevolg (waaronder zedenmisdrijven). 

Ook voor nabestaanden van slachtoffers van een 

geweldsmisdrijf of dood door schulddelict.  

Aanbod/werkwijze:  Het schadefonds geeft aan slachtoffers van geweldsmisdrijven  

met ernstig psychisch of fysiek letsel een financiële 

tegemoetkoming en erkent daarmee het onrecht wat hen is 

aangedaan.  

Praktisch:   De dader blijft primair verantwoordelijk voor het vergoeden van  

de schade.  

 

 
 

 

 

 

mailto:info@langzs.nl
http://www.langzs.nl/
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