
Stop de  
vechtscheiding

scheiden doet pijn  De scheidings

periode veroorzaakt soms heftige emoties. 

Bij de een onbegrip, zelfverwijt, haat, nijd 

en pesterijen. Bij de ander machteloosheid, 

apathie, angst en onzekerheid. Als déze 

gevoelens en een mengeling daarvan bij 

volwassenen naar boven komen, hoeveel 

temeer bij kinderen! Kinderen lijden vaak 

in stilte of gooien de kont tegen de krib en 

reageren extreem.

 

Vanuit onze gescheiden werkgebieden 

‘Janny Huisman, therapie/haptonomie’ en 

‘Ligtelijn Advocatuur & Mediation’  komen 

wij het hele scala van emoties bij ouders 

en kinderen tegen. De afgelopen jaren is er 

een duurzame en heilzame samenwerking 

gegroeid.

Als de emoties bij ouders en/of kinderen  

bij de advocaat/scheidingsbemiddelaar 

hoog oplopen is de therapeut/haptonoom 

direct inzetbaar.

Als je in het kader van relatie of indivi

duele therapie tot de mogelijke beslissing 

komt scheiden? of blijven?, dan is de 

advocaat/scheidingsbemiddelaar direct 

inzetbaar.

Wanneer het belang van de kinderen 

tijdens en na je scheiding uit het oog wordt 

verloren, is het gevaar heel groot, dat zij op 

termijn het kind van de rekening worden.

 

Onze cliënten én hun kinderen hebben 

aangegeven hoe belangrijk zij het vinden, 

dat ieder aan het woord komt in ons werk.

Korte lijnen, multidisciplinair overleg én 

hulp en dienstverlening op maat leiden  

tot een positief effect.

 

kinderen scheiden nooit!

Horen jullie mij wel?



Voor al uw vragen over:

• opstellen van het ouderschapsplan

• echtscheiding via bemiddeling

• echtscheiding op eenzijdig verzoek

• flitsscheiding zonder rechter

• verbroken relaties 

• alimentatiekwesties

• limiteringzaken

• afkoopregelingen

• boedelscheidingskwesties

• afwikkeling huwelijkse voorwaarden

• verdeling pensioenrechten

• erkenning van kinderen

• vaderschapsacties

• ouderlijk gezagskwesties

• onder toezichtstellingen / uithuisplaat

singen

• aanvragen mentorschap / bewindvoering

• aanvragen ondercuratelestelling

• omgangregelingen grootouder/ouder/kind

• jeugdrecht

• adoptie

• voornaamswijzigingen

Rechtsbijstand via gefinancierde rechtshulp 

is mogelijk. Overdag en tijdens de avonduren 

beschikbaar. Het kennismakingsgesprek van 

een half uur is gratis.

ligtelijn advocatuur & mediation

Willem ii singel 70

6041 hv  Roermond

t (0475) 395 355

e info@ligtelijnadvocatuur.nl

w www.ligtelijnadvocatuur.nl

Voor therapie en haptonomie:

• ouderschapsbegeleiding op weg naar  

het ouderschapsplan

• individuele therapie

• relatietherapie

• verliesverwerking

• assertiviteitstraining

• dansexpressie

• danstherapie

• leren anders communiceren

• kindergroepen rond (echt)scheiding

• themagroepen voor volwassenen: 

 • zelfvertrouwen

 • grenzen stellen

 • duidelijk durven en kunnen zijn

• counseling

• personal coaching

• lichaamswerk op haptonomische basis

 

Ageregistreerd therapeut; vergoedingen  

via de ziektekostenverzekeringen mogelijk. 

Overdag en tijdens de avonduren beschik 

baar. Het kennismakingsgesprek van een  

half uur is gratis.

 

janny huisman

therapie/haptonomie

Willem ii singel 72b

6041 hv  Roermond

t (0475) 338 306

e jhhapto@planet.nl

janny huisman
therapie/haptonomie


