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Online Nieuwsbrief Creative Counseling

Counseling & Consultancy
Praktijk
Sjoukje Drenth Bruintjes
De online nieuwsbrief creative counseling is ook te vinden via:

“ When we dehumanise and demonise our opponents, we abandon the possibility of
peacefully resolving our differences, and seek to justify violence against them”

www.counselingpraktijk.nl/nieuwsbrief/

Nelson Mandela

Kom ook naar een van de intrigerende
workshops/lezingen van
Sjoukje Drenth Bruintjes.
Opgave als belangstellende mogelijk voor de
volgende lezingen/workshops of vraag ze als
incompany lezing/training/workshop aan voor uw
bedrijf/onderwijsinstelling of andere organisatie:

Loverboys:
Het is OVER boys!
Brainwash is geen fictie!
Brainwash bestaat!
Stop pesten NU!
Andere thema’s mogelijk.
op nader te bepalen locatie op nader te bepalen data
In company training is ook aan te vragen en is op
locatie van de organisatie.
Kosten: euro 60,00 p.p.
Studententarief: euro 40 p.p.
Incl. koffie, thee e.d. en koek
Kosten in company lezing/training/workshop in
nader overleg.

Aanmelden/offerte aanvragen of info kan
via:
Tel: 06-55168867
counselingpraktijk@planet.nl
www.counselingpraktijk.nl
www.counselingpraktijk.nl/lezingen-workshops/
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Inleiding: Dehumaniseren van een
bevolkingsgroep. Dat nooit weer….toch?
Het is een verkiezingsthema.
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Exitcounselen van slachtoffers van
hersenspoelen, het is mijn vak:
Sjoukje Drenth Bruintjes
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Diagnose diabetes mellitus. Met “diabetes keer
om” power naar de controle.
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ADHD, de hype, het serieuze probleem en de
wetenschap
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Cholesterol en de discussie omtrent het nut
van Statines
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Uit Sjoukje´s dichtbundels: “Zorgmeter”

6

Gratis intake stress, rouw en relatie

7

uit Waves van ´t Schrijvertje/Sjoukje Drenth Bruintjes
problematiek. Half uur gratis extra tijdens exitcounseling consult

8

Netwerk pedofielen opgerold

8

SPOTLIGHT: Stop pesten Nu! Als workshop voor scholieren op
locatie of als consult in de praktijk van
Sjoukje Drenth Bruintjes.
Zie voor meer info: pagina 3 van de nieuwsbrief.
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Mensen kunnen hele mooie dingen doen, maar mensen
zijn ook in staat tot het doen van verschrikkelijk
lelijke dingen. We hebben het meegemaakt in
Wereldoorlog 2. Er waren mensen die opdracht gaven
tot het vernietigen van enkele bevolkingsgroepen. En
dat niet alleen. Er waren ook mensen die meewerkten
aan dat vernietigingsproces.
Vrijwel iedereen vindt het afschuwelijk dat die
vernietiging onderdeel is van de geschiedenis van de
mens. Maar het is waar gebeurd….en het
gebeurt op onze aardbol nog steeds.
Wellicht denk je dat alleen kwaadaardige
psychopaten deel kunnen nemen aan zoiets
verschrikkelijks. Maar dat is niet waar. Mensen kunnen in
een situatie belanden, waarin ze dingen doen of zeggen,
die ze normaliter nooit zouden doen of zeggen.
Het begint vaak met onvrede in de samenleving. Onvrede
en onzekerheid over welvaart en welzijn. Houden we ons
werk en inkomen? Kunnen we in een passend huis wonen
of kunnen we wel in ons huis blijven wonen? Krijgen we
en houden we menswaardige zorg?
Een economische crisis en armoede, waar dan ook ter
wereld, maakt meer kapot dan je lief is. Dat blijkt ook nu
wel weer. De crisis in Europa bijvoorbeeld is achter de
rug, maar de onvrede en onzekerheid zijn nog lang niet bij
iedereen verdwenen. Niet iedereen profiteert mee van de
verbeteringen na de crisis.
Daarbij komt het ingewikkelde vluchtelingenvraagstuk.
Ingewikkeld in een samenleving waarin lang niet iedereen
tevreden leeft. Neem de gevolgen van de bezuinigingen in
de zorg. Zo verschrikkelijk dat in de zorg onvoldoende
menselijke aandacht is voor de mensen die zo afhankelijk
zijn van goede zorg voor een menswaardig bestaan. En
dat is nog maar een voorbeeld van een plek waar het nog
steeds mis gaat.
Onvrede en onzekerheid, gepaard gaande met het zich
niet serieus genomen voelen door de regering en de
politiek, zijn vaak voedingsbodem voor het ontstaan van
bewegingen die een zondebok aanwijzen voor de ellende.
De aandacht voor vluchtelingen is de mensen die het in
onze samenleving niet goed hebben, vaak een doorn in het
oog. Daarnaast speelt de angst voor rotte appels tussen de
asielzoekers een nare rol in de opvatting over de
toestroom van vluchtelingen.
Het staat buiten kijf dat niemand zit te wachten op
mogelijk een aantal agressieve oorlogszuchtige

asielzoekers. En het lijkt er ook wel op dat bijna
niemand voor oorlog vluchtende mensen de deur wil
wijzen.
Politici die de angst voor mogelijke agressie onder
de asielzoekers benadrukken, komen niet tot de
nuance, die m.i. wel nodig is. Het is het recept voor
het ontstaan van het geleidelijk dehumaniseren of
ontmenselijken van een bevolkingsgroep. Beetje bij
beetje wordt het gewoon gevonden om een
minderheid in de samenleving te beschimpen, de
schuld te geven van de onvrede alsmede de
onzekerheden en angst die zijn onstaan.
We komen verder als we met iedereen in gesprek
blijven, als we wederzijds respect en
gelijkwaardigheid blijven hanteren. We hoeven het
niet allemaal met elkaar eens te zijn om toch in
gesprek te blijven.
In de woorden van de politici zoek ik de nuance.
Asielzoekers vormen niet het gevaar. Zij die gezorgd
hebben voor het op de vlucht slaan van mensen, zijn
het gevaar. Er komt evenmin gevaar van mensen die
de islam als godsdienst hanteren. Het gevaar komt
van de mensen die een interpretatie van die
godsdienst hanteren zodanig dat het tot agressie
jegens andersdenkenden leidt. Het zijn ook niet de
problemen die tot dreigende ontwrichting van de
samenleving leiden. Het gevaar voor ontwrichting
wordt gevormd door de mensen die het bestaan van
de problemen uitleggen als een gevolg van het
aanwezig zijn van een bepaalde bevolkingsgroep.
Dat is zoals ik het bekijk.
Het is wel goed dat de problematiek die er is
benoemd wordt. Maar daarna zou het gesprek met
elkaar moeten volgen.
We zijn niet allemaal gelijk. Wel gelijkwaardig,
maar niet gelijk. Vrede leunt op het respect voor de
verschillen die er zijn, vind ik.
Om een voorbeeld te geven: Er zijn veel mensen die
zich eraan ergeren dat moslima’s soms in een
boerkini zwemmen. Maar wat is dan het probleem?
In onze verre geschiedenis zie je ook zoiets en dan
soms nog met een hoed op ook.
En dan de uitleg van een moslima: door de boerkini
kunnen de moslima’s ook zwemmen. Anders zouden
ze aan de kant zitten. Op deze wijze kunnen ze elkaar
ontmoeten, maar ook andersdenkenden. Zo is er
contact tussen de werelden waarvan zo vaak de
verschillen worden benadrukt, maar die zoveel
overeenkomsten hebben. Door dat contact verandert
de wereld in positieve zin. Het werkt vast bevrijdend.
Sjoukje Drenth Bruintjes

2. Exitcounselen van slachtoffers van hersenspoeling, het is mijn vak: Sjoukje Drenth Bruintjes
Wanneer je vrienden langzaam maar zeker in de
knel van een destructief manipulatief systeem/
destructieve sekte belanden, dan kijken de
meeste mensen alleen maar toe. Dat is niet
vreemd. Het is namelijk heel moeilijk om die
vrienden dan nog wakker te schudden. En als je
dat dan wel probeert, dan ben jij degene die de
wind van voren krijgt. Zo gaat het. Ik kan het
weten.
Als exitcounselor verleen ik niet alleen hulp aan de
slachtoffers van hersenspoeling/ brainwashing/
mindcontrol...ik ondersteun ook de vrienden en
familie van zo'n slachtoffer. De vrienden en familie
die wel iets willen betekenen voor hun dierbare in
de knel. Van mij leren ze hoe ze het meest
succesvol kunnen communiceren met het
slachtoffer, zodanig dat hij/zij wakker wordt.
Roepen dat je vrienden dom zijn en zo in de
ellende zakken zullen niet helpen. Wat dan wel?

Het antwoord daarop is complex. Hoort bij
mijn vak als exitcounselor.
Het duurt wel even, maar het lukt. Eenmaal
wakker, komt het slachtoffer zelf in mijn
praktijk. Dan pas ik mijn kennis en
vaardigheden als exitcounselor nog een keer
toe. Mijn doel is altijd het teruggeven van
eigen vrije wil. Dat werk doe ik al meer dan 12
jaar. Het is mijn vak. Dankbaar werk. Voor de
slachtoffers, maar ook voor de familie en
vrienden van een slachtoffer van brainwash.
Zit je met zo'n probleem?
Bel me gerust: 0655168867 of mail me:
counselingpraktijk@planet.nl Natuurlijk kun je
op mijn websites terecht voor meer informatie:
www.sektehulp.nl www.counselingpraktijk.nl
en www.slachtofferloverboys.nl
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3. Diagnose: Diabetes Mellitus. Met “diabetes keer om”power naar de controle

Er reed een trein naar Sobibor: Het
persoonlijke verhaal van wijlen Jules
Schelvis over het mensonterende
transport van Westerbork naar Sobibor
door het Naziregime tijdens de
Tweede
Wereldoorlog.
Indrukwekkend. Nooit vergeten!
ISBN 978-90-72486-50-9
Uitgave: herinneringscentrum
Kamp Westerbork

Een knuffel voor jou,
van Sjoukje Drenth Bruintjes
Autobiografisch werk van Sjoukje
Drenth Bruintjes. Het is te bestellen
bij de uitgeverij Roots van Sjoukje
zelf via
counselingpraktijk@planet.nl
of
www.winkelplein.nu/schrijvertje
Telefonisch via nummer:
06-55168867

Waves van Sjoukje Drenth Bruintjes met dichterlijke
vertellingen van de emoties omtrent het dreigende
verlies van een vriendschap aan een sektarisch getinte
structuur. Autobiografisch van Sjoukje Drenth
Bruintjes. Het is te bestellen bij de uitgeverij
Free Musketeers ( zie google) en bij Sjoukje zelf via
counselingpraktijk@planet.nl of
www.winkelplein.nu/schrijvertje
telefonisch via
nummer:06-55168867

“ Sektarisch getinte structuren
zijn structuren die
kritisch denkende mensen
vogelvrij verklaren.
In dat geval kan je
als kritisch denker
maar op 1 manier reageren:
Blijven vliegen!”
Sjoukje Drenth Bruintjes
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Nou, daar zat ik dan. Mijn glucose
gehalte bleek veel te hoog. Wel 22.
Tsjonge. Dat was niet niks. Ik schrok er
erg van. (Dat de extreme hoogte vooral
veroorzaakt werd door de vele kuren
prednisilon die ik achter de rug had,
wist ik destijds nog niet). Nog onwetend
over het prednisilon effect, was ik wel
blij dat het ontdekt was. Dat ben ik nog
wel. Het schijnt nog vaak te gebeuren
dat mensen jarenlang met zoiets
rondstappen, zonder dat het ontdekt
wordt. Dat levert risico’s op, zoals
risico op hart en vaatziekten.
Diabetes mellitus type 2. Ik moest
ermee aan de slag. Het was mei 2016.
Diabetes mellitus type 2 komt in mijn
familie voor. Mijn oma had het. Met twee
pilletjes per dag stapte ze vele jaren
vrolijk door het leven. Ze werd bijna 91
jaar. Mijn oma werd lekker vrolijk oud.
Ik dacht: “Dat kan ik ook”.
Mei 2016 lijkt nu ver weg. Het is bijna
maart 2017 als ik dit schrijf. Ik ben 20
kilo lichter. Mijn glucose gehalte komt
dagelijks uit op 6 of 7. Ik eet bewust en
lekker. Het diabetes keer om dieet
ondersteunt mij hierbij. Wanneer ik
dagelijks sport, gaat de glucose nog wat
naar beneden. De 5 is dan regelmatig op
mijn meetinstrumentje te zien. Volgens de
dietistes die ik heb geraadpleegd, kom ik
nog een keer weer van de 2 pilletjes
metformine af. Zou mooi zijn. Ik doe mijn
best. Ik ben een optimistisch mens.

Helaas lijkt mijn optimistische gemotiveerde
attitude inzake diabetes, samen met het
“diabetes keer om traject”, steeds tegen een
muur van andere inzichten te botsen, zodra ik
mij voor de 3 maandelijkse controle meld in
de zorg. Dat is jammer. Het is ook vervelend.
Het is lastig omgaan met die verschillen van
inzichten.
Meer metformine….ja, zelfs insuline spuiten,
is aan de orde geweest. Het idee was dan dat
mijn alvleesklier niets meer zou doen. Geen
prettig idee, vooral als je ervan overtuigd
bent dat je alvleesklier nog best wat doet en
op termijn weer meer kan doen. Je vraagt je
echt wel heel even af in wat voor
nachtmerrie je dan terecht bent gekomen.
De verklaring is deels hierin te vinden, denk
ik: De filosofie en wetenschap waarin de
mogelijkheid om diabetes terug te draaien
gehanteerd wordt, botst knoeterhard met de,
mijns inziens nu verouderde, filosofie en
wetenschap waarin diabetes wordt gezien als
een progressieve ziekte.
Het lieve lot wil ook nog, dat mijn
bloedsuiker gevoelig is voor prednisilon: Het
leidt tot een sterk verhoogde bloedsuiker.
Gelukkig daalt het wel weer als de
prednisilonkuur voorbij is, maar het heeft
weken lang een negatief effect op de
bloedsuiker. Dat effect wordt tijdens de 3
maandelijkse controle gemeten als het hba1c,
gemiddelde bloedsuiker over 8-12 weken
ongeveer, wordt bepaald. Dat die hoogte een
effect van de prednisilon is, lijkt nauwelijks
te worden meegenomen in het te voeren

4. ADHD, de hype, het serieuze probleem en de wetenschap
Wetenschappers lijken over straat te
rollebollen over ADHD. Zo beweert
onderzoekster Martine Hoogman van het
RadboudUMC, dat bepaalde
hersensgebieden bij mensen met ADHD
kleiner zijn dan bij de mensen die geen
ADHD hebben. ADHD is daarmee toch
een hersenziekte, zo wordt aangegeven.
Psychologe dr. Laura Batstra, verbonden
aan de faculteit Gedrags-en maatschappij
wetenschappen, vindt de bewering dat
ADHD toch een hersensiekte is,
schadelijke nonsens.
ADHD wordt nu nog vaak
toegeschreven aan de ouders of er wordt van
gezegd dat het tussen de oren zit. "Het grote
ENIGMA onderzoek toont aan dat er wel degelijk
verschillen zijn in de hersenen. Dat zien we ook bij
andere psychiatrische stoornissen zoals bij
depressies. Daarom zou het gek zijn als we nu niet
zouden aannemen dat ADHD een psychische
stoornis is", vertelt Martine Hoogman. "ADHD
verdient dus net zoveel aandacht als andere
psychiatrische stoornissen."
In dit onderzoek zijn de ruwe data van eerdere
onderzoeken verzameld. Ze hebben de hersenen
van veel ADHD ers vergeleken met de hersenen
van veel niet-adhd ers. Op groepsniveau bleken de
hersenen van adhders een paar procent kleienr dan
die van niet adhd ers. Verschillen in

groepsgemiddelden kunnen nooit vertaald
worden naar het individu, omdat ze voor de
meeste individuen in de groep niet zullen
gelden. Bovendien waren de gemeten
verschillen eigenlijk verwaarloosbaar...zo
noteert het Dagblad van het Noorden in het
artikel over de opvatting van dr. Laura Batstra.
Een betere kop zou zijn: Peperdure studie vindt
nauwelijks verschillen tussen mensen met de
diagnose adhd en mensen zonder die diagnose.
De conclusies van de Enigmagroep worden
misleidend genoemd. Een kind met de diagnose
adhd krijgt met de conclusie dat het over een
hersenziekte gaat ten onrechte een
stigmatiserende en invaliserende boodschap.
Editors van tijdschriften, wetenschappers en
journalisten zouden de kreet van Hippocrates
meer moeten gebruiken: First do no harm!
En dan te bedenken dat de ontdekker van adhd
op zijn sterfbed heeft toegegeven dat hij adhd
heeft verzonnen.
De verwarring moet groot zijn bij de ouders van
kinderen met een gediagnosticeerde ADHD.
En dan zijn er nog die kinderen met een
niet-gediagnosticeerde adhd. Ook zij krijgen
soms medicijnen die verslavend lijken te zijn.
Foute boel vind ik. Zijn kinderen wat druk, dan
helpt het structuur aanbrengen en sporten heel
goed.
Sjoukje Drenth Bruintjes
Mede bronnen: Dagblad van het Noorden,
NOS.nl

beleid.
Terwijl ik dan alweer weken lang
geniet van mijn prachtige bloedsuiker
van 5, 6 of 7, krijg ik tijdens de
controle meestal te horen dat ik meer
metformines moet slikken.
Ik moet er niet aan denken. Nog meer
pillen bij een mooie bloedsuiker vind
ik de omgekeerde wereld. Ik moet
juist minder vaak prednisilon. (Ik heb
inmiddels minder vaak een kuur
trouwens)
Daar komt dan nog het advies van
statines slikken bij. Het totale
cholesterol is ietsje te hoog. De ratio
is prachtig mooi. Mijn cholesterol is
geen probleem volgens mijn inzicht.
Maar bij de 3 maandelijkse controle
die ik moet, wordt er anders over
gedacht. Statines. En weer bekruipt
me dan het nachtmerrie gevoel.
Ik wil ze natuurlijk niet.
Natuurlijk neem ik ze ook niet.
Zie voor nieuwe inzichten cholesterol
hoofdstuk 5 hieronder.
Als het niet anders kan, neem ik meer
medicijnen. Zolang het anders kan,
doe ik dat niet. Dat blijft mijn route.
Sjoukje Drenth
Bruintjes

5. Cholesterol en de discussie
omtrent het nut van statines
Een nieuwe studie concludeert dat
een hoog cholesterol niet tot
hartaandoeningen leidt.
Cholesterol verlagen met het
slikken van medicijnen om
hart - en vaat ziekten te
voorkomen, heeft dus geen enkele
zin.

Een onderzoek onder 70.000 mensen laat
zien, dat er geen verband lijkt te bestaan
tussen een hoog cholesterol en vroegtijdig
overlijden door hartaandoeningen. Wat
niemand had verwacht: 92 % van de
mensen met een hoog cholesterol leeft
langer, zo staat in het toonaangevende
tijdschrift BMJ open. ( Bron van
Healthwatch)
Cholesterol voorkomt infecties, kanker,
spierpijn en andere ziektes bij oudere
mensen. Volgens hartchirurg Sherif Sultan
is cholesterol een van de meest vitale
moleculen in ons lichaam.
Veel mensen hebben klachten als ze
statines slikken. Ook Radar weidde daar
eens een uitzending aan. Terug te vinden
op utube.
Pas dus op met statines.
Redactie Nieuwsbrief Creative Counseling
Bronnen:
Healthwatch, gezondheidswaakhond.
BMJ open en Radar.

6. “ Zorgmeter ”, uit dichtbundel “ Waves”, van ´t Schrijvertje/ Sjoukje Drenth Bruintjes ©
Een hupje
van geluk
want het gupje
is niet stuk

Een toverspreukje
en wat water
tegen dat deukje
na een optater

Een traantje
van verdriet
want het maantje
is er nog niet

Een zorg minder
twee zorgen meer
het weer kon minder
maar wanneer zie ik je weer...

Een gedichtje
met een wensje
van een wichtje
voor een mensje

Een dichterlijke vertelling uit
“ Waves”
van Sjoukje Drenth Bruintjes
Autobiografisch werk. Het is te
bestellen bij de uitgeverij Roots
van Sjoukje via:
counselingpraktijk@planet.nl of
www.winkelplein.nu/schrijvertje
Telefonisch via:06-55168867
*Er lijken Engelse en Koreaanse
uitgaves van Waves in omloop.te zijn. Koop ze niet!
Deze zijn niet door mij geautoriseerd. De vertalingen zijn niet correct en namen alsmede adresgegevens kloppen ook niet. Ik distantieer mij nadrukkelijk van de Engelse en Koreaanse uitgave.
Geïnteresseerd? Koop Waves bij mij: 0655168867
Of mail me: counselingpraktijk@planet.nl

´t Schrijvertje/ Sjoukje Drenth Bruintjes

Sjoukje Drenth Bruintjes
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7. Gratis intake bij relatie -stress en rouwproblematiek
Half uur gratis consult i.g.v. 2 en half uur durend
exitcounseling consult!

Brugstraat 11
9665ML
Oude Pekela
(consult op afspraak)
Tel: 06-55168867
Mail: counselingpraktijk@planet.nl

Loopt uw relatie stroef, ziet u het niet meer zitten met uw partner, heeft u last van stress door
omstandigheden of kunt u het verdriet over het verlies van iemand die u dierbaar is niet aan? Kom dan
gerust eens praten met counselor/coach Sjoukje Drenth Bruintjes. Een gratis intake op deze zorggebieden
maakt het iedereen mogelijk om eens te kijken of Sjoukje u wellicht naar beter vaarwater kan begeleiden.
Zoekt u oplossingen voor een situatie waarin destructieve controletechnieken een kwalijke rol lijken te
spelen, zoals bijvoorbeeld in situaties van slachtoffers van loverboys en slachtoffers van destructieve
sekten en andere mogelijke situaties met hersenspoelen, dan kunt u ook een afspraak maken in de praktijk.
Het eerste consult zal ongeveer 2 en half uur in beslag nemen waarvan Sjoukje slechts 2 uur in rekening
zal brengen.

Internet: www.counselingpraktijk.nl
www.sektehulp.nl
www.slachtofferloverboys.nl

Mocht u een afspraak wensen of eerst informatie wensen, dan kunt u een gratis oriënterend gesprek
voeren per telefoon: 0655168867. U kunt ook per mail contact opnemen: counselingpraktijk@planet.nl
Voor meer informatie kunt u surfen op:
www.counselingpraktijk.nl www.sektehulp.nl www.slachtofferloverboys.nl

Redactie nieuwsbrief creative counseling

8. Netwerk pedofielen opgerold
In November 2016 is er weer eens een netwerk van pedofielen opgerold. In Noorwegen deze keer. Zoals zo vaak, zijn ook in deze zaak daders gevonden
in een hoek waarvan je dat niet verwacht. Veel van de verdachten zijn volgens een bij het onderzoek betrokken politiechef
hoogopgeleide mannen, waaronder ook politici.
Via darknet of darkweb, een verborgen internetnetwerk, wisselden pedofielen versleutelde berichten uit met anonieme accounts. Volgends de politiechef is het
de grootste misbruikzaak ooit in Noorwegen. Het in beslag genomen materiaal laat volgens de politie verschillende vormen van misbruik zien, waaronder
misbruik van baby’s, seks tussen kinderen onderling en seks met dieren. Nog niet alle verdachten zijn opgepakt. Het zou gaan om 20 van de 51 verdachten. Ook
zou een zoon van een politieofficier uit Bergen betrokken zijn bij het netwerk.
Reeds meerdere malen hebben we de afgelopen jaren gezien dat er netwerken van pedofielen werden gevonden en opgerold. Dat er serieuze aandacht is voor
dergelijke misdaden, vinden we een goede zaak.
Redactie Nieuwsbrief Creative Counseling
Bron: Nu.nl

Spotlight
Sjoukje Drenth Bruintjes
Stop pesten Nu!
Consult of Workshop
Sjoukje Drenth Bruintjes ontvangt in haar praktijk
al jaren kinderen en volwassenen, die gepest
worden. Vroeger dacht men: “Schelden doet geen
zeer”. Tegenwoordig weten we wel beter:
“Genegeerd worden en gepest of beledigd worden
kunnen heel erg pijn doen, gelijk aan fysieke pijn”.
Met behulp van de prachtige interventiemethode
“Stop pesten Nu”, door
Sjoukje ontwikkeld vanuit
haar kennis van methodiek
en didactiek in het
onderwijs, alsmede haar
kennis van exitcounseling,
komt Sjoukje in gesprek met
het gepeste kind of de gepeste
volwassenen in haar
praktijk. Het leidt tot mooie
positieve veranderingen in de leefwereld van de
client. Ook als workshop aan te vragen.
Wenst u informatie of wilt u een afspraak met
Sjoukje maken in de praktijk, dan kunt u bellen:
0655168867
Mailen kan ook: counselingpraktijk@planet.nl
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De zelfstandige praktijk van Sjoukje Drenth Bruintjes is een brede praktijk:
Aan de ene kant van het spectrum psychosociale hulpverlening o.a. middels
counseling, exitcounseling, mental coaching, vrije dansexpressie e.a..
Aan de andere kant van het spectrum de adviespoot: sportconsultancy.
Denk daarbij aan sportmanagement, interim-management sportcomplexen,
zwembaden e,d, alsmede het organiseren van sportevenementen.
Een uiterst gevarieerd aanbod, waarbij de kennis van al deze terreinen natuurlijk
altijd ten voordele van iedere cliënt zal zijn.

In de praktijk van Sjoukje Drenth Bruintjes kunt u voor terecht voor hulp en advies bij:
stress, rouw en verlies verwerking, relatie problematiek, ADHD, pesten,
schoolcounseling, bedrijfscounseling, conflictbemiddeling, begeleiding bij ziekte eenzaamheid en verslaving, slachtoffers van loverboys, slachtoffers van sektes,
slachtoffers van geweld, slachtoffers van hersenspoeltechnieken/
destructieve controletechnieken. Ook kunt u advies verzoeken omtrent zaken die met
sportconsultancy te maken hebben, zoals methodische en didactische
ondersteuning van lessen lichamelijke opvoeding en sport bij scholen en
sportverenigingen.
Sjoukje Drenth Bruintjes geniet landelijke bekendheid wegens haar kennis en
vaardigheden als exitcounselor ( hulpverlener van slachtoffers van sekten en
loverboys) en als spreker. U kunt lezingen, workshops en trainingen aanvragen van
Sjoukje Drenth Bruintjes.
Bel: 06-55168867 of mail: counselingraktijk@planet.nl

