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Heeft u een patiënt die op meerdere 

vlakken in zijn of haar leven vastloopt? 

Door bepaalde karakterpatronen en/of 

moeite om emoties op een adequate 

manier te reguleren? Iemand die al 

meerdere behandelingen achter de rug 

heeft, maar steeds geen grip op het 

leven kan krijgen? 

 

Dan kan een behandeling bij Centrum voor 

Psychotherapie in Lunteren helpen. Hier 

volgen cliënten in groepsverband 

intensieve psychotherapeutische 

behandeling. Met behulp van deze 

therapie krijgt de cliënt helder wat er aan 

de hand is: schadelijke patronen worden 

duidelijk en kunnen worden doorbroken.  

Binnen Centrum voor Psychotherapie 

wordt toegewerkt naar een duurzame 

verandering in de persoonlijkheid, zodat 

cliënten ook in de toekomst meer 

weerbaarheid ervaren om met lastige 

situaties om te gaan. 

 

Op een rijtje 
 Centrum voor Psychotherapie biedt 

bovenregionale, specialistische 

psychotherapeutische 

groepsbehandelingen voor (jong) 

volwassenen met een 

persoonlijkheidsstoornis (cluster B 

en/of C problematiek). 

 Het betreft een gespecialiseerde en 

multidisciplinaire behandeling met 

zowel verbale als non-verbale 

therapievormen.  

 90 behandelplaatsen, met zowel 

tweedaagse deeltijd- als vierdaagse 

klinische behandeling (weekend 

gesloten) en dagbehandeling. Ook 

bieden we voor- en nazorggroepen. 

 Over het algemeen korte wachttijden 

met nauwkeurige diagnostiek door 

middel van een uitgebreide 

intakeprocedure, zodat de cliënt op de 

goede plek terecht komt. 

 Onze cliënten hebben veel baat bij de 

behandelingen. Dat blijkt ook uit de 

hoge Delta-T score, die de effectiviteit 

van de behandeling en de afname van 

de klachten meet. In het eerste 

kwartaal van 2021 beoordeelden onze 

cliënten de afname van hun klachten 

na hun behandeling bij Centrum voor 

Psychotherapie met een 9,2. 
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Behandeling 
 
 
Uitgebreide intakeprocedure 
Centrum van Psychotherapie maakt 

gebruik van een uitvoerige intake, waarbij 

de juiste plek voor de cliënt het 

uitgangspunt is. Er wordt gekeken naar de 

psychische klachten en (het resultaat van) 

eerdere behandelingen. Tijdens de 

intakeprocedure gaan we ook in gesprek 

met familie of vrienden. Op die manier 

brengen we de problematiek zo grondig 

mogelijk in beeld. 

 

Multidisciplinaire 
behandelmethode 
Centrum van Psychotherapie maakt 

gebruik van psychotherapeutische 

groepsbehandelingen. Er wordt gewerkt 

vanuit zowel een schematherapeutisch als 

een psychodynamisch referentiekader. De 

behandeling is multidisciplinair; verbale en 

non-verbale therapievormen, zoals 

beeldende vaktherapie en 

psychomotorische therapie, worden 

ingezet voor het best mogelijke resultaat.  

 

Therapie in groepsverband 
De behandeling vindt plaats in 

groepsverband. Hierdoor is de cliënt 

omringd met mensen met soortgelijke 

problemen, wat zorgt voor (h)erkenning en 

oefensituaties. Door de opzet van de 

behandeling is het van belang dat de cliënt 

gemotiveerd en in staat is om steeds 

aanwezig te zijn en de behandeling af te 

maken. 

 

 

In het schematherapie behandelcluster 

worden cliënten behandeld met impulsieve 

en externaliserende 

persoonlijkheidsproblematiek, of kwetsbare 

cliënten die structuur nodig hebben. 

Cliënten in deze groep zijn geneigd om 

eerst te doen, dan te denken. Daarnaast 

kunnen ze hun emoties moeilijk de baas. 

Gedrag waarin dat zichtbaar wordt is 

bijvoorbeeld emotioneel eten, ad hoc 

besluiten nemen, seksueel promiscue 

gedrag, overmatige boosheid, etc.  

 

In het psychodynamische behandelcluster 

worden cliënten behandeld met  

vermijdende en internaliserende 

persoonlijkheidsproblematiek. Deze 

cliënten zijn geneigd meer te denken dan 

te doen en komen daarom te weinig in 

beweging. Ze gaan veelal gebukt onder 

angst-, schaamte- en schuldgevoelens. Er 

is vaak sprake van heel hoge eisen aan 

het eigen functioneren. 

 

 



 

 

 
 
 

 

Verwijzen naar Centrum voor Psychotherapie 
Denkt u dat uw patiënt gebaat is bij een behandeling bij Centrum voor 

Psychotherapie? Meld hem of haar dan aan via Zorgdomein. Lees hier 

verder over het aanmelden via Zorgdomein en het aanmeldproces bij Pro 

Persona Connect. 

 

NAW 

Klomperweg 175 

6741 PH Lunteren 

 

Liever eerst meer weten over de mogelijkheden binnen Centrum voor 

Psychotherapie? Of wilt u eerst in gesprek met een expert? Neem contact 

op door te bellen met 0318 - 57 21 41 of te e-mailen naar 

cvp@propersona.nl 

 

 

 

 

 

 

 Connect helpt 
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