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Inzet 
Impul
s 
moge
lijk specialisatie

Anne Remijn
Praktijk eb en 
vloed

Rouw & 
verliesbegeleider Voorschoten

Den Haag tot 
Roelofarends
veen en van 
Katwijk tot 
Alphen aan 
den Rijn, 
Leiden en 
omgeving www.praktijkebenvloed.nl info@praktijkebenvloed.nl 06-30218082 ja

Rouw bij kinderen en 
jongeren en rouw in het 
gezin.

Anne Weenink Praktijk Anne
Rouw & 
verliesbegeleider Den Haag

Den Haag en 
omstreken www.ziekterouwenverlies.nl

praktijkanne@ziekterouwe
nverlies.nl 06-83338769 ja

Begeleiding bij ziekte, 
rouw en verlies voor 
kinderen, jongeren en 
gezinnen. Ook werkzaam 
in de medische setting als 
Medisch Pedagogisch 
Zorgverlener. 

Annette de Boo Annette de Boo
Rouw & 
verliesbegeleider

Leidschenda
m

Leidschenda
m Voorburg, 
Den haag en 
omgeving www.annettedeboo.nl

praktijk@annettede
boo.nl 06-36208779 ja

Begleiding bij rouw en 
verlies, echtscheiding, 
ziekte en (naderend) 
overlijden van kinderen, 
jong volwassenen of 
ouders

Judith Stoker
Voltooid 
verleden tijd

Rouw & 
verliesbegeleider Waddinxveen

Waddinxveen 
en omstreken 
(Zuid 
Holland) www.judithstoker.nl info@judithstoker.nl 06-37472313 ja

Begeleiding bij verlies, 
echtscheiding, ziekte en 
(naderend) overlijden van 
kinderen, jong 
volwassenen of ouders 
ongewenste 
kinderloosheid.

Leoniek van den 
Maarel/Janneke van 
Amsterdam/Linda 
Lawa Emoties-Enzo

Rouw & 
verliesbegeleider

Leidschenda
m

Leidschenda
m Voorburg, 
Den haag, 
Zoetermeer,  
Leiden  en 
omgeving www.emoties-enzo.nl info@emoties-enzo.nl 06-21807653 ja

Psychische (online) hulp 
voor kinderen en 
gezinnen bij 
echtscheiding, ziekte, 
dood.



Pauline 
Stadhouders

De Levensboom 
Delft

Rouw & 
verliesbegeleider Delft

Delft, Den 
Haag, Midden 
Delfland, 
Rijswijk, 
Pijnacker-
Nootdorp www.delevensboomdelft.nl

info@delevensboomdelft.n
l 06-25435368 ja

Begeleiding, 
rouwtherapie, 
orthopedagogische en 
psychosociale zorg bij 
ziekte, rouw en verlies 
voor kinderen, jongeren, 
volwassenen en 
gezinnen. 

Anna van 
Gessel/Hans 
Evers/Rashwan 
Bafati GV lumc-poli

Geestelijk 
verzorger Leiden

Gezinnen 
waarvan kind 
in 
behandeling 
is bij LUMC

www.lumc.nl/org/geestelijke-
verzorging f.a.van_gessel@lumc.nl 071-5262740 ja

Betekenisgeving, 
levensbeschouwelijke en 
morele counseling bij 
ziekte, rouw en verlies van 
kinderen of ouders

Pieter den Dekker De Helix
Geestelijk 
verzorger Lisse

Bollenstreek/
Haarlemeerme
er www.dehelix.nl info@dehelix.nl 06-51550445 ja

Rituele, muzikale en 
multimediale 
ondersteuning bij 
zingevings- en 
geloofsvragen. 
Vrijspraak/ontschuldigen.
  Preventie zelfdoding. 

Moritz Phähler
GV Reinier de 
Graaf

Geestelijk 
verzorger Delft

Gezinnen 
waarvan kind 
in 
behandeling 
bij Reinier de 
Graaf

www.reinierdegraaf.nl/patie
nten/geestelijke-verzorging M.Pfaehler@rdgg.nl

(015) 260 
4187 ja

Bijstaan, begeleiding en 
bemoediging, ongeacht 
waarvoor het kind  in het 
ziekenhuis ligt en hun 
persoonlijke achtergrond 
of geloofsovertuiging.

Wendelijn van der 
Klaauw

Wendelijn van 
der Klaauw

Geestelijk 
verzorger

Duin en 
Bollenstreek

Leiden/ Duin 
en 
Bollenstreek nvt wendelijn@xs4all.nl 06-46663189 ja

Zingevings en 
levensvragen o.a. bij 
ziekte, rouw en verlies / 
Moreel Beraad. 

Fouad Adahchour Inara praktijk
Geestelijk 
verzorger Den Haag

Den Haag en 
omstreken, 
Rotterdam, 
Gouda en 
Leiden www.inarapraktijk.nl info@inarapraktijk.nl 06-43591092

nog 
niet

Islamitisch geestelijke 
verzorger.  Kent Riffijns, 
Marokkaans-Arabisch en 
Klassiek Arabisch.



Katja Beerman

Netwerk 
levensvragen 
Leiden

Geestelijk 
verzorger/Humanis
tisch raadsvrouw Leiden

Leiden en 
omgeving

www.netwerklevensvragenle
iden.nl

consulent@netwerklevensv
ragenleiden.nl 06-15550553

nog 
niet

begeleiding bij zingeving- 
en 
levensvragen; mantelzorg, 
(familie)relaties, 
ouderschap en zelfzorg; 
verlies en rouw; ethische 
dilemma’s. 

 Irma Kops Veerkracht
Integratief 
kindertherapeut Den Haag

Den Haag en 
Haarlem

www.kindertherapie-
veerkracht.nl

info@kindertherapie-
veerkracht.nl

06-14 44 15 
16

nog 
niet

Aansluiten bij het kind, 
om het te helpen zijn of 
haar aangeboren wijsheid 
en kracht te ontdekken en 
in te zetten waar het 
nodig is. 

Trudie Enthoven Rouw- en verlies
Rouw & 
verliesbegeleider

Alphen aan 
den Rijn

Alphen a/d 
Rijn en 
omgeving www.rouw-en-verlies.nl info@rouw-en-verlies.nl 06 20423148

nog 
niet

Systemisch werken bij 
rouw en verlies, 
gezinsgericht werken, 
natuurcoaching








