Praktijk voor orthopedagogiek,
lichaamsgerichte (gezins)therapie
& supervisie
www.praktijklevenspad.com

“Echt contact
verbindt en
geeft kracht.”

Over Praktijk Levenspad
Mijn naam is Sabine van Alphen en in mijn praktijk werk ik vanuit mijn achtergrond als orthopedagoog en lichaamsgericht therapeut. Ik heb een rijke
ervaring in het werken met mensen met complexe persoonlijke-, relationele- en
gezinsdynamieken. Hierbij werk ik vanuit een stevige basis; mijn professionele
ontwikkeling gecombineerd met mijn levenservaring.
Je kunt onder andere bij mij terecht voor:
• J eugdhulp; voor gezinsgerichte behandeling, behandeling voor kinderen of
jongeren, behandeling gericht op ouders (vergoeding vanuit de gemeente)
• Lichaamsgerichte therapie; voor volwassenen, jongeren en gezinnen
(deels vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering)
• Werkbegeleiding en supervisie; voor professionals werkzaam binnen
de (jeugd)zorg

De werkwijze
Na een kennismaking / intakegesprek beslissen we of we gaan samenwerken.
Dan volgen er individuele en waar passend gezinsgesprekken. Hierbij wordt
er nauw samengewerkt op een manier die bij jouw of jullie situatie past.
Dit betekent dat we samen haalbare, concrete doelen stellen die worden
vastgelegd in een behandelplan.
Er vinden tussentijds en aan het einde van de behandeling evaluatiemomenten
plaats. Tegen het einde van de behandeling is er aandacht voor het duurzaam
maken van de veranderingen.

Behandelvormen
De behandeling bestaat vaak uit een combinatie van werken met inzicht
(zoals cognitieve gedragstherapie) en een lichaamsgerichte manier van
werken aan verandering en bewustwording. Hierbij kun je denken aan het
werken met hartcoherentie, mindfulness en principes van lichaamsgerichte
traumatherapie (Narm©). Deze methodieken zijn helpend in het opbouwen van
meer veerkracht, beter omgaan met stress en emoties en het veranderen
van belemmerende (relationele) patronen.

Aanvragen
In het kader van de jeugdhulp zijn er procedures binnen gemeentes voor zorgtoewijzing en indicatiestelling. Het is mogelijk om via het CJG (Centrum voor
Jeugd en Gezin), de huisarts, de jeugdarts of medisch specialist rechtstreeks
verwezen te worden naar de praktijk.
Je kunt ook altijd zelf contact opnemen voor een vrijblijvende kennismaking.
Ik ben telefonisch bereikbaar op 06 43 137 415.
Of kijk voor meer informatie op www.praktijklevenspad.com
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