	
  

Mijn naam is Irma Eijsink. Sinds 1998 werk ik als psychotherapeut (BIG –geregistreerd) en
vorm ik met een groep collega’s een samenwerkingsverband van Vrijgevestigde
Psychotherapeuten in Wijchen en Nijmegen.
In 1981 begon ik mijn de opleiding tot psychotherapeut. Aanvankelijk werd ik gevormd door
de psychoanalyse. In de beroepspraktijk en door verdere studie is mijn kennis en
beroepshouding gevoed vanuit de cliëntgerichte psychotherapie, cognitieve gedragstherapie,
systeemtherapie, en sinds vijf jaar de behandeling van psychisch trauma middels EMDR.
U kunt bij mij terecht voor hulp bij psychische problemen en klachten die een gevolg zijn van
uw persoonlijkheidsstructuur, of van ingrijpende problemen, schokkende gebeurtenissen of
conflicten in uw leven die u zelf niet kunt verwerken of meesteren. U kunt daardoor het
gevoel hebben de grip op het leven en/of op uzelf kwijt te zijn. Als gevolg hiervan kunt u
lijden aan depressiviteit of angsten, of problemen hebben in de communicatie met uw partner
of anderen. Ook kunt u het gevoel hebben dat uw persoonlijke ontwikkeling stagneert.
Om de klachten te verminderen en waar mogelijk te verhelpen, richt ik mij in de
psychotherapeutische behandeling op de ontwikkeling van uw persoonlijkheid en op uw
eigen mogelijkheden en kwaliteiten. Samen met u verken ik de problemen met aandacht
voor zowel uw levensloop als huidige leefsituatie. We streven er daarbij naar om inzicht te
krijgen in uw levensproblemen door uw gevoelens, gedachten en gedrag te leren
observeren, (h)erkennen en ervaren waardoor u er gaandeweg beter mee om leert gaan. Ik
help om u meer bewust in het leven te staan.
U krijgt de ruimte om zich in een vertrouwelijke en veilige relatie uit te spreken, waarbij ik
betrokken ben op u en aansluit op uw belevingswereld. Ik accepteer u zoals u bent. Het gaat
om u. De duur van de psychotherapie wordt niet van tevoren bepaald: de therapie duurt zo
kort als mogelijk is en zo lang als nodig is. Dat is voor iedereen verschillend.
Wanneer u zich telefonisch bij mij wilt aanmelden dan kunt u zich via mijn website
www.psychotherapiepraktijk-eijsink.com of mailadres psych.i.eijsink@icloud.com
tot mij wenden en zal ik zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.
Via de link: www.NVVP.nl vindt u de actuele stand van mijn wachtlijst/tijd.
Kwalificaties:
1980 Afgestudeerd als Orthopedagoog
1998 BIG geregistreerd Psychotherapeut (79046320416)
1999 BIG geregistreerd Gezondheidszorg Psycholoog (59046320425)
Lidmaatschappen:
Vereniging voor Cliënt gerichte Psychotherapie (VCgP)
Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP):
Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten
Vereniging voor EMDR Nederland:
Vereniging van Kinder- en Jeugdpsychotherapie (VKJP)
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