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Jan Havickszoon Steen was een Hollandse kunstschilder uit de 17e eeuw.  Door middel van zijn 
werk vertelt hij vaak verhalen en zo laat hij ons het verleden ontdekken en bewonderen. 
 

 

CHILD SUPPORT 
Naar een gezonde sociale omgeving 

Verantwoordelijkheid 
De heer Drs. M.F.M. e Cunha, politiek econoom en 
ontwikkelings- en gezondheidszorgpsycholoog (BIG-
register), is bij Child Support hoofdbehandelaar 
generalistische basis geneeskundige geestelijke 
gezondheidszorg met meer dan 30 jaar ervaring. In 
1992 heeft hij, samen met anderen, de Europaschool 
in Amsterdam opgericht.  

 

 

‘The way you hear it, is the way you sing it’.  

 

Weloverwogen en kritisch 

Niemand leeft alleen en niemand wordt in zijn eentje 
ziek. Dat is de reden waarom Child Support in de 
samenleving een actieve, kritische speler is en blijft.  

 

Transparant  

In het blog “Dagboek van een psycholoog in 
Amsterdam” beschrijven wij wat wij meemaken, wat 
wij denken en wat wij doen. Dit blog is ook een zeer 
bruikbare bron voor (begeleide) zelfhulp. 

 
 
 

VOLWASSENEN 
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Insteek  

De insteek is het tot stand brengen van een breed 
inzicht in situaties en belevingen, die u meemaakt  
of hebt meegemaakt en die tot gezondheids-
klachten hebben geleid (inzicht en bewustmaking). 
Hiervoor vindt een diagnostisch proces plaats 
(klinische duidelijkheid). Vervolgens worden kennis 
en vaardigheden aangeboden, in een therapeutisch 
proces, gericht op herstel en zelfstandigheid 
(curatief bezig zijn). 
Er wordt gewerkt vanuit een breed referentiekader 
(geen dogmatisme of orthodoxie). Elementen van 
zowel inzichtgevende therapie als structurerende 
therapie, cognitieve gedragstherapie en ontwikkeling 
herstellende psychotherapie, filosofie of mindfulness 
worden geïntegreerd toegepast, afhankelijk van 
problematiek en doel. Het behandelplan, dat vooraf 
besproken wordt, geeft richting aan het proces.  
De ontwikkelingen worden regelmatig samen 
besproken.  
In ons werk bouwen wij voort op het werk van 
Michael Marmot, Gabor Maté, Bruce Perry en 
Robert Sapolsky. 

 

Het gespreksonderwerp  

Soms is er veel behoefte aan om, vanuit een veilige en 
open basis, regelmatig een gesprek te voeren over 
onderwerpen van persoonlijke aard met iemand met 
brede kennis en veel levenservaring. 
Soms is er meer behoefte aan om gezondheids-
belemmeringen aan te pakken, die kunnen ontstaan 
door bijvoorbeeld het beleven van veel stress of 
overmatige angstige en depressieve gevoelens. Vaak 
zitten wij hier al jaren mee, wat niet goed is. 
 
Jong volwassenen bevinden zich soms in situaties, die 
nieuw zijn en verwarrend overkomen en die leiden tot 
intense gevoelens van onzekerheid en kwetsbaarheid.  
Existentiële vragen kunnen verlammend werken. 
Daarover praten kan helpen dynamische processen op 
gang te brengen. 

 

Het eerste gesprek 

U kunt een afspraak maken voor een oriënterend 
gesprek, waarin wij over de voor u belangrijke 
onderwerpen praten. Het gesprek is vertrouwelijk en 
op uw verzoek zullen de notities vernietigd worden. 
Dit gesprek is tevens een dynamisch gebeuren, 
waarin u alle gelegenheid heeft om te vertellen wat u 
wilt vertellen of om vragen te stellen. 

 

Wat kunt u verwachten 

Van ons kunt u een respectvolle houding verwachten, 
begrip en ondersteuning.  
Het feit dat wij geen grote organisatie zijn, stelt ons in 
de gelegenheid uw gezondheidsbelangen voorop te 
stellen.  

 

 
Taal 
Naast het Nederlands kan, op zeer goed niveau, 
gewerkt worden in het Frans en Portugees/
Braziliaans. Eventueel tevens in het Engels en 
Spaans. 

 
Kosten 
De kosten van generalistische basis 
geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 
worden vergoed door uw zorgverzekeraar indien  
u een verwijsbrief van uw huisarts heeft. 
  


