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   Ermelo, 2 december 2021 
 
Lieve mensen, 
 
Het wordt inmiddels een beetje traditie. De LEAF winter-nieuwsbrief komt meestal uit rond het jubileum van de praktijk.     
Zo ook nu weer. Vandaag bestaat LEAF 12 jaar. Het is waar wat te zeggen; je gaat ondernemen omdat je meer vrijheid 
wilt en vervolgens werk je meer dan je ooit voor mogelijk had gehouden ;-).  
Alleen nu wel volgens mijn eigen waarden, mijn eigen visie, mijn eigen autonomie, zoals ik meen dat hulpverlenen eruit 
zou horen te zien; geen nummer zijn, maar een oprechte band opbouwen, geen grote afstand, maar juist nabijheid, 
oprechte betrokkenheid en voelen dat er tijd en aandacht voor je is. Oftewel het ABC van LEAF: Authenticiteit, 
Betrokkenheid en Compassie. 
Mijn praktijk is -ondanks alle maatregelen- het hele jaar opengebleven. Dit kon (en mocht) omdat ik alle maatregelen goed 
kan opvolgen en kan zorgen voor voldoende afstand. Daarnaast heb ik ook de mogelijkheid voor beveiligd beeldbellen.  
Daarbij waardeer ik het dat jullie ook met me overleggen bij de twijfels om te komen, bijvoorbeeld bij klachten van een 
huisgenoot of in afwachting zijn van een testafspraak. Ik neem geen onnodige risico’s, en zoek gewoon met jullie naar een 
flexibele oplossing. Zo kijken we naar elkaar om.  
Dat is volgens mij namelijk het belangrijkste wat we in deze tijd kunnen doen. Naar elkaar omkijken. 
Rekening houden met elkaar, begrip hebben voor elkaars standpunt en elkaars manier van leven. Begrip hebben, 
betekent niet altijd dat je het er mee eens bent, dat hoeft ook niet. Als je maar de bereidheid hebt om in elkaars schoenen 
te staan, te voelen en te snappen hoe het daar is……of zoals ik bij echtparen zeg; elkaars eiland te bezoeken, waar soms 
andere waarden en normen spelen, voortkomend uit een ander levenspad dat het jouwe. De ander is soms bang, voor 
zaken waar jij misschien geen angst voor kent. Als je je werkelijk verplaatst in de ander, kun je elk gedrag, elke emotie 
begrijpen vanuit de context van de ander. Zo ook angst. Waar we vroeger van onze ouders vaak hoorden; “er is geen 
reden om bang te zijn”, zou ik nu willen pleiten voor…je mag bang zijn. Zoals Eva Jinek onlangs zei: Wees bang….en ga 
er toch voor. Angst is een belangrijke en nuttige emotie. Het helpt ons om te voelen wat belangrijk voor ons is en het leert 
ons dat er ergens in ons leven actie nodig is.  En al zegt Freek de Jonge in dit gedicht ‘Wees niet bang’ – Hij bedoelt vast 
hetzelfde…..Wees gerust bang én volg helemaal je eigen weg. ♥ 
 

Wees niet bang 
Je mag opnieuw beginnen 

Vastberaden 
of aarzelend, op de tast  
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Hou je aan de regels, of  

volg je eigen zinnen 
Laat die hand maar los  
of pak er juist een vast 

 
Wees niet bang voor al te grote dromen 

Ga, als je het zeker weet  
en als je aarzelt - wacht 

 
Hoe ijdel zijn de dingen die je je hebt voorgenomen 

Het mooiste overkomt je, het minste is bedacht 
 

Wees niet bang voor wat ze van je vinden 
Wat weet je van de ander, als je jezelf niet kent 

Verlies je oorsprong niet, door je te snel te binden 
Het leven lijkt afwisselend,  
Maar zelfs de liefde went 

 
Wees niet bang 

Je bent er een van velen 
En tegelijkertijd is er maar een zoals jij 

Dat betekent dat je vaak zult moeten delen 
En soms zal moeten zeggen 

Laat me vrij ♥ 
 

tekst: Freek de Jonge 
 
 
 
 
In deze uitgave van LEAF NIEUWS vind je de ontwikkelingen en de activiteiten binnen de praktijk van LEAF, zoals 
informatie over de vakantiesluiting en nieuwe tarieven voor 2022. Onderaan nog een mooi verhaal wat ik tegenkwam; over 
een licht laten schijnen op je binnenwereld. ♥ 
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Ouessant schaapjes 
Sinds half September hebben we Ouessant schaapjes en nu ook tijdelijk een prachtige ram, met een indrukwekkende 
hoornpartij. De ram gaat hopelijk zorgen voor de komst van lammetjes in april. Dat is dus nog een verassing. De Ouessant 
is het kleinste schapenras ter wereld, ze worden dus niet groter dan dit (46 cm hoog). Ze zijn behoorlijk tam, je kunt gerust 
even bij het hek gaan kijken, ze komen dan meestal wel naar je toe om aan je hand te snuffelen. Je mag ze gerust wat 
groente, zoals wortel en broccoli, andijvie of sla geven, liever geen brood. Daar kunnen ze darmklachten van krijgen. 
Ga ook niet zelf de wei in, de ooitjes worden daar schrikachtig van, de ram kan onverwacht uitvallen. Mocht je ze van 
dichtbij in de wei willen zien, vertel het aan me, dan lopen we samen een keer naar het weitje. ♥ 
            
Openingstijden LEAF 
Het is mogelijk om op bijna elke werkdag een afspraak te maken. 
Donderdag is mijn administratie dag, dus dan maak ik alleen bij hoge 
uitzondering afspraken. Je kunt op alle andere dagen per week terecht                                                              
en meestal is het mogelijk om binnen twee à drie weken een afspraak  
te krijgen. ♥ 
 
Gezondheidsmaatregelen 
LEAF is gewoon open voor individuele afspraken en relatietherapie mits     
dat voor jou ook goed voelt en je in goede gezondheid bent. Ik zorg    
voor extra hygiënemaatregelen in de praktijk door de ruimte extra      
schoon te houden en te luchten. Daarnaast zorg ik voor ruim 1,5 meter afstand tussen onze zitplaatsen. Verder volgen we 
natuurlijk het advies van het RIVM, onder andere handen wassen voor en na een afspraak en geen handen schudden.  
LEAF heeft een aparte ingang en aparte uitgang. Je hoeft dus niet door de wachtruimte weer naar buiten en komt 
niemand tegen bij het verlaten van de praktijk.  
Mocht je klachten hebben, in quarantaine zijn, in afwachting zijn van een testuitslag of in contact zijn geweest met een 
persoon met Covid-19, kom dan niet naar de praktijk, overleg even met me via de email.  We kunnen de afspraak sowieso 
altijd telefonisch of via beveiligd beeldbellen laten plaatsvinden. Dit kan zelfs nog op de dag van de afspraak. 
 
Let op! Een afspraak dient altijd minimaal 48 uur van tevoren worden afgezegd of verplaatst.                                  
Als een afspraak niet 48 uur van tevoren wordt afgezegd of verplaatst, ben ik genoodzaakt om kosten in rekening te 
brengen. De tijd is immers voor je gereserveerd en op hele korte termijn kan ik niemand anders meer inplannen. Heb je 
een afspraak op maandag, dan moet deze uiterlijk vrijdag worden afgezegd of verzet. 
Voor een afspraak die niet 48 uur van tevoren wordt verplaatst, breng ik de helft van het sessietarief in rekening.  We 
delen zo samen de kosten en het ongemak dat ontstaat. Het is ten alle tijden mogelijk om je afspraak om te zetten in een 
beeldbel afspraak. Je krijgt dan een beveiligde link toegestuurd. Is er sprake van Covid-19 gerelateerde klachten bij jezelf 
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of een huisgenoot, zit je in quarantaine of ben je in afwachting van een testuitslag, neem dan geen risico, laat het me dan 
zo snel mogelijk weten, dan zoeken we samen naar een oplossing. ♥ 
 
Vakantie 
Vanwege kerstvakantie is de praktijk gesloten van 24 december t/m 3 januari. Tijdens de vakantie ben ik wel bereikbaar 
per mail, dus is er echt iets dringends, dan kun je me op die manier bereiken. Een reactie kan iets langer op zich laten 
wachten als gebruikelijk, dus wanneer er echt sprake is van een crisissituatie die niet enkele dagen kan wachten, neem 
dan contact op met je huisarts. ♥ 
 
Nieuwe tarieven 2022 
Therapie sessie (75 minuten) – individueel 110,00                bij automatische incasso 
Relatietherapie (90 minuten) – gezamenlijk 145,00  
E-mail of bel consult (30 min)   45,00  
Kennismakingsgesprek of korte sessie (45 min)   72,50   
Begeleiding per 60 min.   94,00    
EMDR behandeling (75 min) met 2 therapeuten 150,00  
 
EMDR 
In 2020 ben ik een samenwerking aangegaan met EMDR-therapeut Ingrid van de Drift. Mocht er EMDR nodig zijn, 
bijvoorbeeld vanwege traumatische of ingrijpende gebeurtenissen of overtuigingen waar je niet goed uitkomt, dan is het 
mogelijk om EMDR onderdeel te laten zijn van de behandeling bij LEAF. Ingrid is om de 14 dagen aanwezig in mijn 
praktijk voor consultatie of behandeling, zodat je niet naar een andere hulpverlener hoeft, om daar opnieuw te beginnen. 
Denk je dat EMDR iets voor jou is, of heb je er vragen over? Aarzel niet om het met me te bespreken. Je kunt de EMDR-
therapie volgen met twee therapeuten, dan ben ik bij de sessie aanwezig en ondersteun ik het proces. Je kunt ook 
individueel EMDR therapie volgen alleen bij Ingrid. ♥ 
 
Logicare                        
Jullie hebben misschien al gemerkt dat ik sinds enkele maanden ben overgestapt op een nieuwe digitale cliënt portaal. 
Afspraken worden nu digitaal gemaakt, je krijgt hier direct een email bevestiging van en een herinnering 48 uur voor de 
afspraak. Het is ook mogelijk om je afspraken zelf in te zien en ook je facturen te bekijken. Als je naar mijn website gaat, 
klik dan rechtsboven op het een poppetje. Je kunt je wachtwoord aanmaken door op ‘wachtwoord vergeten’ te klikken. Je 
emailadres is je gebruikersnaam. Vervolgens kun je met dat wachtwoord inloggen. In je account kun je je wachtwoord 
wijzigen, je afspraken terugvinden en je facturen downloaden (vanaf sept 2021). In de nabije toekomst wordt het ook 
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mogelijk om via je account je afspraak te wijzigen of een nieuwe afspraak te maken. Via het cliënt portaal kun je me ook 
veilig een mailbericht sturen of formulieren uploaden.♥ 

De Grot                   
Er was eens een donkere grot die diep onder de grond lag, aan het oog onttrokken. Omdat hij zo diep onder de grond lag, 
was er nog nooit licht doorgedrongen. De grot had nooit licht gezien. Het woord ‘licht’ had geen betekenis voor de grot, die 
zich niet kon voorstellen wat ‘licht’ zou kunnen zijn. Toen op een dag stuurde de zon een uitnodiging naar de grot om naar 
boven te komen en haar te bezoeken. Toen de grot boven kwam om de zon te bezoeken, was hij stomverbaasd en 
verrukt, want de grot had nooit eerder licht gezien en hij kon gewoon niet over deze ervaring uit. Als dank voor het feit dat 
de zon hem voor een bezoek had uitgenodigd, wilde de grot iets terugdoen en nodigde dus de zon uit om een keer naar 
beneden te komen om hem te bezoeken, omdat de zon nooit duisternis had gezien.                 
Zo brak de dag aan dat de zon omlaag kwam en hoffelijk in de grot werd binnen gelaten. En terwijl de zon de grot 
binnenging, keek ze heel belangstellend om zich heen, benieuwd hoe ‘duisternis’ eruit zou zien. Toen vroeg ze 
verwonderd aan de grot: “Waar is de duisternis?”. ♥ 

Pas goed op jezelf en elkaar in deze moeilijke tijd, lieve mensen. Ik wens jullie voor 2022 licht in je eigen grot, of die van je 
naasten, meer gezondheid, vrijheid en ruimte, om te delen en jezelf te zijn. ♥ 
 
 
Liefs,  
 
Ilonka Behr           
welkom@leaftherapie.nl 
www.leaftherapie.nl 
0341- 562250   


