
Curriculum Vitae Marieke Reijmers 
Gezondheidswetenschapper-Seksuoloog/Supervisor NVVS 

Master – psycholoog SKJ 

 
Huidige werkzaamheden 

 
Sinds 2001 Eigen Praktijk voor Seksuologische Consultatie, Therapie & Training  
 gevestigd te Utrecht. 

 Seksuologische (Relatie-)Therapie   

 Consultatie: advies, psycho-educatie en (stage)begeleiding en supervisie 

 Training:  ontwikkeling en uitvoering van: 
o seksuele vorming en voorlichting, workshops voor cliënten, 

partners, begeleiders, studenten, etc. 
o seksuologie onderwijs: overdracht kennis en vaardigheden aan 

(toekomstige) professionals in de GGZ, zoals GZ-psychologen en  
orthopedagogen i.o. aan de RINO (NH, Midden en Zuid) 

o sinds 2014: supervisie seksuologen en consulenten seksuele 
gezondheid i.o. in het kader van registratietraject NVVS  

 
Sinds mei 2018 Poli Seksuologie Koraal Groep, locatie De La Salle (orthopedagogisch 

behandelinstituut voor LVB jongeren) te Boxtel 

 Psychoseksueel onderzoek en seksuologische behandeling van jeugd en 
volwassenen met LVB en/of psychiatrische problematiek en 
gedragsproblemen.   

 Consultatie, voorlichting en advies aan ouders en verzorgers 

 Teamcoaching  

 
Huidige Registraties 
 
2018 Master-psycholoog SKJ (Kwaliteitsregister Jeugd) 
2018 Docent CRKBO (Centraal Register Kortdurend Beroepsonderwijs) 
2014 Supervisor NVVS  (Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging Voor Seksuologie ) 

2002  Seksuoloog NVVS, Register Seksuologische Hulpverlening 
   

Werkervaring 
 
2017 - 2018 Praktijk Seksuologie Tilburg zwangerschapsvervanging  (9 maanden).  
  Seksuologische hulpverlening  BGGZ en SGGZ 
 
2017/2018 Pretty woman, voorlichting en hulpverlening rondom relaties en seksualiteit 

aan meiden van 11-23 jaar. Utrecht. (7 maanden)  Vrijwilliger/co-therapeut:  
groeps-begeleiding  meiden met grensoverschrijdende ervaringen.    

 
2001 - 2018  Rutgers  Utrecht  

 Projectmedewerker leerstraffen  voor jeugdige zedendelinquenten: 
ontwikkeling en uitvoering van leerprogramma’s (o.a. Respect limits en de 
Halt interventie sexting “Respect Online”)  en opleiding en supervisie van 
trainers die de interventies uitvoeren.   



 
 
 
 
2015 - 2016 PsyQ Utrecht (Parnassia Groep)  Specialistische GGZ, intakes en behandeling 

binnen diverse zorgprogramma’s waaronder seksuologie, ADHD en angst.  
 
2005 - 2008   Uitgeverij Sanoma. Vaste deskundige van Passiepanel, rubriek Love & Lust 

Maandblad Cosmopolitan: beantwoorden van schriftelijke hulpvragen 
 
2008- 2014 Registratiecommissie Nederlandse Vereniging voor Seksuologie 

 Beoordelen van aanvragen tot opname in een van de Registers van de 
NVVS: Seksuoloog-NVVS (SH /VPO) Aantekening Seksuologie NVVS 

 Kwaliteitsbewaking: toetsing en beoordeling  herregistratie aanvragen  
 

 
2005 - 2010 Opleidingscommissie Postmaster Opleiding Specialisatie Seksuologie  
 Centrale RINO groep  

 Inhoud en voortgang opleiding, visitatie NVVS,  voeren van 
sollicitatiegesprekken nieuwe kandidaten, diploma-uitreiking 

 
2003 - 2004 Altrecht: CAA Lunetten (voorheen Riagg), Utrecht  

 Seksuologische Hulpverlening  Multidisciplinair Seksuologisch Team 
 
1994 - 2001  Rutgers Stichting  Eindhoven en Utrecht    
 Seksuologische Hulpverlening: diagnostiek, individuele-, relatie- en 

groepstherapie 

 Voorlichting: seksuele voorlichting aan middelbare scholieren 

 Innovatie: Ontwikkeling en begeleiding van de 'Genietcursus voor 
vrouwen'; deelname werkgroep daderbehandeling; deelname 
projectgroep ‘verkorte taakstraf’ 

 Preventie/training: coördinatie en uitvoering 'leerprojekt seksuele vor-
ming'; alternatieve (taak)straf minderjarige zedendelinquenten 
 

1998 - 2001 Ambtelijk secretaris Klachten-,Tuchtrecht- en Beroepscommissie NVVS 
 
1994 - 2001  Redacteur Nieuwsbrief Nederlandse Vereniging Voor Seksuologie (NVVS) 
 
1994   Coördinator vrouwenhulpverlening NVSH Utrecht 

 Telefonische informatie-en hulpdienst, vis-a-vis hulpverlening, deelname 
Samenwerkingsverband Seksueel Geweld Utrecht, deskundig-
heidsbevordering en inwerken van nieuwe  vrijwilligers, opzet en 
begeleiding van de vrouwencursus ‘seksualiteitsbeleving’ 

 
1992 - 1993 RIAGG Maastricht afd. Psychosociale Hulpverlening 
                     Post-doctorale stage seksuologie  (12 maanden) 

 Seksuologische hulpverlening: diagnostiek, partnerrelatietherapie en 
vrouwenhulpverlening, zowel individueel als in groepssetting 



 
 
Post-doctorale opleiding en nascholing/training  
 
2020 Cursus door Aafke Scharloo:  https://hetlock.nl/opleiding/diagnostiek-en-

traumascreening-bij-vermoedens-van-seksueel-misbruik/ 
 
2018 Train de Trainer: basis en verdieping en coachingssessies.  
 MEC Training & Advies  http://mectraining.nl/trainingsaanbod/ 
 
2018  Opleiding  tot  ACT trainer (Acceptance Commitment Therapy). 
  SeeTrue opleidingen: https://www.act-opleiding.nl/ 
 
2018  EMDR basiscursus en verdiepingscursus https://www.act-emdrcentrum.nl/ 
 
2015 Basiscursus:  Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen 
 Training:  Diagnostisch interview voor ADHD bij volwassenen (DIVA 2.0) 
 Kenniscentrum ADHD bij volwassenen, PsyQ Haaglanden 
 
2013 Opleiding  behandeling seksverslaving “Vat van zelfwaardering “: een breed 

toepasbare methode ontwikkeld door dr. Gertjan van Zessen en gericht op 
het vergroten van zelfzorg en eigenwaarde: www.vatvanzelfwaardering.nl  

 
1998 -2012  Diverse studiedagen en meerdaagse workshops seksuologische 

relatietherapie  o.l.v. psycholoog en auteur dr. David Schnarch: 
www.passionatemarriage.com 

 
Sinds 2002  In het kader van mijn 5 jaarlijkse herregistratie als seksuoloog bezoek ik 

regelmatig relevante, door de NVVS geaccrediteerde studiedagen en 
congressen en neem ik deel aan een erkende multi-disciplinaire 
intervisiegroep.      

 

Opleiding 
 
2000 Postdoctorale beroepsopleiding gezondheidszorgpsycholoog.  
 2002  Getuigschrift ROG (Raad Overgangsregeling GZpsychologen) 
 
1988 Rijksuniversiteit Limburg faculteit der Gezondheidswetenschappen te 

Maastricht. Afstudeerrichting: Geestelijke Gezondheidkunde (GGK)  
 1992  Doctoraal diploma 
 
1986 Rijksinstituut voor H.B.O. Opleiding tot Vertaler te Maastricht  

1987 Propaedeuse (Engels en Frans) 
1988 Verklaring van bevordering horizontale doorstroming H.B.O. - W.O. 

 
1984 HAVO diploma O.S.G. Hendrik van der Vlist te Utrecht 
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