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Praktijk voor Seksuologische Therapie
Seks gaat niet altijd vanzelf goed. Praten over seks is voor veel mensen niet gemakkelijk. Soms is extra
aandacht nodig en bij moeilijkheden kan therapeutische hulp gewenst zijn. Binnen onze Praktijk
werken verschillende soorten deskundigen en vindt regelmatig onderling overleg plaats.
Een seksuoloog is een specialist, die geschoold is op het gebied van seksualiteit.
Een bekkenfysiotherapeut is gespecialiseerd in de behandeling van klachten in het gebied van het
bekken, de onderbuik en de bekkenbodem.
Samen met u wordt gezocht naar de beste oplossing voor uw vragen en problemen. Deze worden
zowel vanuit lichamelijk, psychisch, maar ook vanuit relationeel oogpunt bekeken.
Redenen om u aan te melden bij ons kunnen o.a. zijn:
•

Te veel of te weinig zin in vrijen

•

Verschillen in seksuele beleving en verwachtingen bij partners

•

Erectieproblemen

•

Problemen met opgewonden raken

•

Te vroeg klaarkomen

•

Niet kunnen klaarkomen

•

Pijn bij gemeenschap

•

Vaginistische reactie

•

Acceptatie van seksuele geaardheid

•

Problemen bij acceptatie van seksuele voorkeuren

•

Verwerking van aanranding, verkrachting of incest

•

Seksuele problemen als gevolg van ziekte of handicap

•

Seksuele problemen als gevolg van een gynaecologische of urologische operatie

•

Verslaving aan seks of porno

•

Genderdysforie en/of begeleiding van de transitie

De Praktijk voor Seksuologische Therapie bestaat uit:
•

Sandra Hock-Sijbers GZ-psycholoog / seksuoloog NVVS

•

Hélène Hoefnagels Bekkenfysiotherapeut /aantekening seksuologie NVVS

•

Nick Hoeken Consulent Seksuele Gezondheid NVVS

•

Josette van Luytelaar GZ-psycholoog / Traumatherapeut

•

Monique Peters Seksuoloog NVVS / Psychotraumatoloog

•

Anne Vervoort Huisarts, gespecialiseerd in seksuele problematiek

•

Ysbrand van der Vleugel Huisarts, gespecialiseerd coming out, gender en seksuologische
problematiek bij mannen

•

Toine Spauwen Arts-seksuoloog (niet-praktiserend) / adviseur

Aanmelden:
U kunt zich aanmelden via het algemeen e-mailadres: info@pvst.nl
Let op: dit e-mailadres loopt via een niet-beveiligde verbinding. Wees voorzichtig met uw privacy.
Latere (inhoudelijke) correspondentie kan via een beveiligde omgeving verlopen.
Voor vragen kunt u eveneens contact opnemen via het e-mailadres of tijdens een van onze
spreekuren:
Monique Peters is bereikbaar op maandag van 18.30 - 19.30 uur op tel. 06 83 57 91 87.
Anne Vervoort is bereikbaar op vrijdag van 12.00 - 13.00 uur op tel. 06 23 77 68 50.

