Marjolein Aarten-Willemse
Neuro-ontwikkelingstherapeute INPP
EMDR Therapeut
Biometrisch Tenenanalist en opleider Tenenlezen
Ik ben getrouwd en heb 4 volwassen kinderen.
Ik heb mijn opleiding tot NeuroOntwikkelingsTherapeut bij The Institute for NeuroPhysiological Psychology in Chester - Engeland in
1998 voltooid, en ben sindsdien werkzaam met de
INPP-methode.
Vanaf de start van de samenwerking met Jur ten
Hoopen in 1998, heb ik mij naast de behandeling van
patiënten in mijn praktijk, ook toegelegd op de
verbreding van de INPP methode in Nederland en
promotie van het INPP Nederland door onder
andere:
- de ontwikkeling en productie van de INPP-brochure;
- lezingen en informatie geven op symposia en congressen;
- het maken en onderhouden van de websites INPP.nl en NOVreflextherapie.nl
- het vertalen, opzetten en een aantal malen per jaar het geven van de eendaagse
cursus in het ontdekken en herstellen van Neuro-OntwikkelingsVertraging;
- het laten vertalen en uitgeven van het boek over reflexen van Sally Goddard
"Reflexen, Leren en Gedrag";
- het schrijven en vertalen van diverse artikelen;
- de hele INPP opleidingscursus vertalen en opzetten;
- in 2008/2009 zelf tien nieuwe therapeuten opleiden.
In 2013 heb ik daarnaast een opleiding tot EMDR Therapeut afgerond en heb
sindsdien met deze mooie therapievorm al vele mensen mogen helpen.
Verder heb ik diverse opleidingen gedaan in het Biometrisch Tenenlezen, waardoor ik
nu mensen kan helpen zichzelf weer te (her)ontdekken en ik mag daarin ook anderen
opleiden.
Mijn Praktijk en postadres:
NOVreflextherapie
Spinozalaan 1 V
2273 XA Voorburg

E-mail: Marjolein Aarten-Willemse:
mp.aarten@gmai.com
Tel: 070 - 3260816

Websites:
www.NOVreflextherapie.nl ; www.EMDR-therpaeuten.nl ; www.yourfootprint.nl
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