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Anne Remijn Praktijk eb en vloed Rouw & 
verliesbegeleide
r

Voorschoten Den Haag tot 
Roelofarendsveen en van 
Katwijk tot Alphen aan 
den Rijn, Leiden en 
omgeving

www.praktijkebenvloed.nl info@praktijkebenvloed.nl 06-
30218082

ja Rouw bij kinderen en jongeren en 
rouw in het gezin.

Anne Weenink Praktijk Anne Rouw & 
verliesbegeleide
r

Den Haag Den Haag en omstreken www.ziekterouwenverlies.nl praktijkanne@ziekterouwenverlies.nl 06-
83338769

ja Begeleiding bij ziekte, rouw en 
verlies voor kinderen, jongeren en 
gezinnen. Ook werkzaam in de 
medische setting als Medisch 
Pedagogisch Zorgverlener. 

Annette de 
Boo

Annette de Boo Rouw & 
verliesbegeleide
r

Leidschenda
m

Leidschendam Voorburg, 
Den haag en omgeving

www.annettedeboo.nl praktijk@annettedeboo.nl 06-
36208779

ja Begleiding bij rouw en verlies, 
echtscheiding, ziekte en (naderend) 
overlijden van kinderen, jong 
volwassenen of ouders

Dineke Ooms Azul coaching Rouw & 
Verliesbegeleide
r

Katwijk Katwijk, Wassenaar, 
Oegstgeest, Leiden en de 
Duin en Bollenstreek.

www.azulcoaching.nl info@azulcoaching.nl 06-
23249770

ja Begeleiding bij rouw en (naderend) 
verlies voor jong en oud en gezinnen. 
Zowel in de praktijk als bij de 
mensen thuis

Ingrid Verkleij-
van Vuuren

Accept counseling Rouw & 
verliesbegeleide
r

Gouda Gouda en omstreken 
(Zuid-Holland)

www.acceptcounseling.nl info@acceptcounselling.nl 06- 
18265652

ja Begeleiding bij verlies en rouw, 
counselling, psychosociale therapie 
en psycho-educatie

Judith Stoker Voltooid verleden tijd Rouw & 
verliesbegeleide
r

Waddinxveen Waddinxveen en 
omstreken (Zuid Holland)

www.judithstoker.nl info@judithstoker.nl 06-
37472313

ja Begeleiding bij verlies, echtscheiding, 
ziekte en (naderend) overlijden van 
kinderen, jong volwassenen of ouders 
ongewenste kinderloosheid.

Laurina Visser Lichte huisjes 
verliesbegeleiding

Rouw&verliesbe
geleider

Gouderak Gouda en omstreken 
(Zuid-Holland)

www.lichtehuisjes.nl laurina@lichtehuisjes.nl 06-
43587617

ja Rouw en verliesbegeleiding, 
traumabegeleiding (verlies in breedste 
zin van het woord: verlies van identiteit, 
verlies door echtscheiding, ziekte of 
dood) voor kinderen, jongeren, 
volwassenen en gezinnen. Ook 
begeleiding bij zingevings- en 
geloofsvragen. 

Leoniek van 
den Maarel
Janneke van 
Amsterdam
Katja Eenink

Emoties-Enzo Rouw & 
verliesbegeleide
r

Leidschenda
m

Leidschendam Voorburg, 
Den haag, Zoetermeer,  
Leiden  en omgeving en 
landelijk voor wat betreft 
online rouw & en 
verliesbegeleiding

www.emoties-enzo.nl info@emoties-enzo.nl 085-
0470233

ja Psychische (online) hulp voor kinderen 
en gezinnen bij echtscheiding, ziekte, 
dood. 
De online hulpverlening heet 
"Lutografie" en is vanuit heel Nederland 
te volgen. 

Masé 
Sutterland

Hartseer Rouw& 
verliesbegeleide
r

Schiedam Zuid-Holland www.hartseer.nl info@hartseer.nl 06-
83189703

ja Begeleiding bij levensvragen rondom 
rouw, verlies en verlangen voor jong en 
oud.

Pauline 
Stadhouders

De Levensboom Delft Rouw & 
verliesbegeleide
r

Delft Delft, Den Haag, Midden 
Delfland, Rijswijk, 
Pijnacker-Nootdorp

www.delevensboomdelft.nl info@delevensboomdelft.nl 06-
25435368

ja Begeleiding, rouwtherapie, 
orthopedagogische en psychosociale 
zorg bij ziekte, rouw en verlies voor 
kinderen, jongeren, volwassenen en 
gezinnen. 

Tom Waltman Buiten & binnen 
wandelcoaching en 
rouwbegeleiding

Rouw & 
verliesbegeleide
r

Leiden Leiden/Wassenaar en 
omgeving

www.buiten-en-binnen.net tom@buiten-en-binnen.net 06-
12283843

ja Jongeren, rouw in onderwijs, 
wandelcoaching

Trudie 
Enthoven

Rouw- en verlies Rouw & 
verliesbegeleide
r

Alphen aan 
den Rijn

Alphen a/d Rijn en 
omgeving

www.rouw-en-verlies.nl info@rouw-en-verlies.nl 06 
20423148

ja Systemisch werken bij rouw en 
verlies, gezinsgericht werken, 
natuurcoaching

Anna van 
Gessel/Hans 
Evers

GV lumc-poli Geestelijk 
verzorger

Leiden Gezinnen waarvan kind 
in behandeling is bij 
LUMC, maar niet in het 
ziekenhuis liggen

www.lumc.nl/org/geestelijke-
verzorging

f.a.van_gessel@lumc.nl 071-
5262740

ja Betekenisgeving, 
levensbeschouwelijke en morele 
counseling bij ziekte, rouw en verlies 
van kinderen of ouders

Moritz Phähler Moritz Phähler Geestelijk 
verzorger 

Delft Delft, Den Haag en 
omgeving

M.Pfaehler@rdgg.nl 015-260 
4187

ja Bijstaan, begeleiding en 
bemoediging, ongeacht persoonlijke 
achtergrond of geloofsovertuiging.

Wendelijn van 
der Klaauw

Wendelijn van der Klaauw Geestelijk 
verzorger

Duin en 
Bollenstreek

Leiden/ Duin en 
Bollenstreek

nvt wendelijn.vanderklaauw@marente.nl 06-
10863502

ja Zingevings en levensvragen o.a. bij 
ziekte, rouw en verlies / Moreel 
Beraad. 

Fouad 
Adahchour

Inara praktijk Geestelijk 
verzorger

Den Haag Den Haag en omstreken, 
Rotterdam, Gouda en 
Leiden

www.inarapraktijk.nl info@inarapraktijk.nl 06-
43591092

nog 
niet

Islamitisch geestelijke verzorger.  
Kent Riffijns, Marokkaans-Arabisch 
en Klassiek Arabisch.


