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behandeling van uw klachten
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geen wachttijd

relatietherapie met 
Emotionally Focused Therapy (Sue Johnson)

Voor psychologische zorg en relatie- en gezinstherapie



 

Helaas geldt bij veel psychische klachten dat ze slechts zelden spontaan 
verdwijnen.

Wanneer u niets aan de klachten doet, is de kans groot dat de klachten 
na een jaar zijn verergerd. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor 
uw functioneren in bijvoorbeeld het werk, relaties en hobby’s. En de 
behandeling van uw klachten kan al in vrij korte tijd zorgen voor een 
aanzienlijke verbetering in uw functioneren.

 

Bij PEH kunt u op korte termijn terecht voor de erkenning, aandacht 
en begrip van uw klachten. 

Als ervaren psycholoog help ik u graag weer op weg. Dat kan vanuit de 
praktijk in Arnhem of Wijchen. Een afspraak bij u thuis behoort ook tot 
de mogelijkheden.

PEH werkt klantgericht, vanuit een hoge betrokkenheid en neemt graag 
de tijd om u te leren kennen.

Gezamenlijk gaat u op zoek naar een oplossing die het beste bij uw 
situatie past.



• Stress, overspannenheid en burn-out;

• Aanpassingsproblemen;

• Studiekeuzeproblemen;

• Problemen met jezelf (negatief zelfbeeld, identiteitsproblemen);

• Probleem met de verwerking van een bepaalde gebeurtenis (door een 
verliessituatie, een scheiding of traumatische gebeurtenis);

• Angsten, angststoornissen en paniekaanvallen;

• Verstoord eetgedrag;

• Depressie, rouw- en verliesverwerking;

• Onbegrepen lichamelijke klachten;

• Agressieproblemen;

• Zwangerschapsbegeleiding;

• Werk gerelateerde problemen;

• Relatieproblemen;

• Gezinsproblemen;

• Seksuele problemen;

• Verslaving en afhankelijkheid;

• Problemen in het persoonlijk functioneren.



Mitch Schuring (1984), psycholoog, 
relatietherapeut EFT (Emotionally Focused 
Therapy) en schrijver. Lid van het NIP en 
werkt volgens de deskundigheidseisen en de 
beroepscode die daaraan verbonden zijn.

Cliënten omschrijven Mitch als betrokken, 
kalm, sensitief, onbevangen en doortastend. 
Hij is gespecialiseerd in de volgende 
klachtgebieden: Verslaving, angststoornissen 
(in het bijzonder de paniekstoornis), 
depressie, burnout en Borderline 
Persoonlijkheidsproblematiek.

“Ik heb Mitch leren kennen als een warme betrokken 
persoon die goed kan luisteren en op de juiste 

momenten rake opmerkingen kan plaatsen. 

Hij heeft mij geleerd dat het niet de omstandigheden 
zijn maar de manier waarop ik daarmee omga die 

bepalend is voor hoe ik me voel. Wat ik vooral kwijt 
ben geraakt is de angst om uit balans te raken.” 

Willem



ppa.arnhem

psych_wijchen

info@ervaringsdeskundigehulpverlening.nl

www.ervaringsdeskundigehulpverlening.nl

06 41 84 23 65

Mocht u na het lezen van deze 
folder nog vragen hebben of wilt 
u een afspraak maken? Neemt u 
dan gerust contact op.

In verband met de behandeling 
van een cliënt kan het zijn dat 
er niet direct wordt opgenomen. 
Mocht dit het geval zijn, spreekt 
u dan gerust een bericht in. 
U wordt dan zo spoedig 
mogelijk teruggebeld.

Wat voor psychische klachten geldt, geldt eveneens voor relatieproblemen. Vaak 
gaat u naar de relatietherapeut als ‘het echt niet meer gaat’. U denkt mogelijk 
dat u zelf de problemen in jullie relatie zou moeten kunnen oplossen. Toch is 
de ervaring dat dit erg lastig is. Ik zie dan vaak het probleem alleen maar groter 
worden. Het is mijn ervaring dat relatietherapie echtparen helpt om de vinger 
op de zere plek te leggen en weer overzicht te krijgen in het verwarrende bos. 
Uit onderzoek is bekend dat tenminste 80% van de relaties door relatietherapie 
aanzienlijk verbeterd.  

http://www.facebook.com/ppa.arnhem
http://www.twitter.com/psych_wijchen
mailto:info%40ervaringsdeskundigehulpverlening.nl?subject=
http://www.ervaringsdeskundigehulpverlening.nl

