
Curriculum Vitae 

Personalia 

Naam   Gertrud van Beekveld 

Straat   Spaarndammerplantsoen 82 

Plaats   1013 XT Amsterdam 

Geboortedatum 18 06 66 

Geboorteplaats Wervershoof 

 

Werkervaring 

2006 – heden  Full-time werkzaam in eigen Praktijk voor Haptotherapie. 

2013 tot heden Diverse scholingsdagen verzorgd tav Seksualiteitsproblematiek binnen 

de haptotherapiepraktijk op de Academie voor Haptonomie en daar ben 

ik nu ook docent Persoonlijke Ontwikkeling. 

2011 – 2013  Docent Haptotherapie en Relatieproblematiek aan de Academie voor 

Haptonomie.   

2009 – 2011  Docent in Opleiding op de Academie voor Haptonomie tav de 

relatiebegeleiding en diverse communiactieblokken. 

2002 – 2006   Naast loondienst; 2 dgn per week als fysiotherapeut, mijn eigen Praktijk 

voor Haptotherapie opgezet en daar vervolgens een paar jaar achtereen 

2 dgn per week in gewerkt. 

1995 – 2006  Fysiotherapeut en later op haptonomische basis in gezondheidscentrum 

de Spil in Almere.   

1991 – 1995   Fysiotherapeut in Ziekenhuis de Heel in Zaandam, op de afdelingen: 

Cardiologie, Chirurgie, PAAZ en Poliklinisch; individueel allerlei en 

groepsgewijze hartrevalidatie. 

1988 – 1991  Fysiotherapeut in diverse particuliere praktijken; waarvan de laatste 

twee jaar als vaste waarneemster in een groepspraktijk in Amsterdam 

Zuid. Tevens gedurende die periode in een verzorgingshuis 

ouderengym gegeven. 

 

Opleidingen en bijscholingen 

2021                           AC T in Beeld en online. 

2021   NvvS congres; als seksualitiet schuurt; seksueel ongewenst en grens-  

                                    Overschrijdend gedrag. 

2020  Jaaropleiding Voice Daioloque en Opstellingswerk in de 1 op 1 

praktijk, bij E. ter Brake 

2019   Masterclass Eros in begeleidingswerk, bij Phoenix 

2019                     Seksualitiet in de Haptotherapiepraktijk, van R. Lunsen 

2018-2019   Opleiding Systemisch Werk bij Phoenix 

2018   8 daagse Verdiepingscursus in de EFT 

2017      Wetensschapsdag NVVS; chronische klachten en seks 

2017         Bij het ITIP; een kennismakingsmiddag en later een trainig: Pijlers van 

zelfkennis. 

2017   Omgaan met angst, woede en weerstand, bij Phoenix 

2017  Familieopstellingen bij lidwien Janssen en Juno Welter, bij Zacht 

ontwaken. 

2016   Wandelcoaching bij BIvT 

2016   Basistraining EFT relatietherapie 

2016   Houd me vast training voor therapeuetn en hun partners, (EFT vervolg) 



2015   OWS-1 ‘het Ontwikkelingsschema als ontmoetingsruimte’ bij het ITH. 

2014 –heden   Opleiding tot EMDR practioner bij BIvT. 

2015   EMDR praktijkdag, bij BIvT. 

2013  W’shop: “Hoe vinden klanten ….jou?” o.a van Marian de Jong, Piri Piri 

communicatie. 

2013   W’shop: Inspiratie voor je klantenwerving van Loes Vork.  

  

2013   DSM-IV en psychopathologie in Doorn.  

2013   Verdiepingsscholing ‘Trauma en Haptotherapie’ in Doorn. 

2010 – 2011  Docent in opleiding in Doorn.  

2011   Leergang: Haptonomie en communicatie, in Doorn. 

2011   Nascholing: Pubers in Doorn. 

2010  Nascholingsdagen voor Haptotherapeuten met de Specialisatie Relaties 

(blok 2) in Doorn. 

2009  Nascholingsdagen voor Haptotherapeuten met de Specialisatie Relaties  

in Doorn. 

2009   Studiedag: Mindfulness en seksualiteit, van de NVVS. 

2009   Nascholing: Trauma en Haptotherapie in Doorn.   

2008   Nascholing: Een rugzak met haptische oefeningen in Doorn. 

2007 – 2009  Specialisatie: Haptotherapie en Relatieproblematiek in Doorn. 

2007   Nascholing: Systeemtherapie in de praktijk, van het Rino. 

2005 – 2006  Nascholing: Doorgaande groep in Doorn. 

2005   Nascholing: Intimiteit en nabijheid in Doorn. 

2004    Therapieweek in Frankrijk olv D. Talma en C. v/d Berg. 

2004    Nascholing: Interactiedrama; hart, hoofd en handen in balans in Doorn. 

2004   Nascholing: Schuld en schaamte in Doorn. 

2003 - 2004  Nascholing: Ontwikkelingsschema en terugkomdag op het ITH. 

2003   Nascholing: Agressiehantering in de Haptotherapiepraktijk in Door 

2002 – 2003  Specialisatie: Kinderhaptotherapie en een terugkomdag in Doorn. 

2002   Nascholing: Omgaan met weerstand in Doorn. 

2002   Nascholing: Casuistiek ITH 

2002   Cursus: De vrijgevestigde praktijk in de GGZ, van het Rino. 

2001   Nascholing: De bekkenbodem: fysiotherapie en haptonomie, van de 

zorgroep Almere. 

2001   Nascholing: Casuïstiek en communicatie dmv aanraking ITH. 

2000  2x Nascholing: Casuïstiek ITH en 2x Nascholing: Positiebepaling en 

aanraking ITH. 

2000 Congres: Het geminachte lichaam 

1999 – 2003   Diverse verplichte modulen binnen de fysiotherapie. 

1997 – 2000  Opleiding tot haptotherapeut aan het ITH in Berg en dal. 

1995   Fysiotherapie bij incontinentie van Leffelaar. 

1992 – 1994 Haptein; een basisopleiding haptonomie. 

1992 Adembewustwording vlgs J. van Dixhoorn. 

1990 – 1992 Manuele therapie vlgs Marsman bij S. Rutte in Haarlem. 

1984 – 1988  Fysiotherapie aan de SAFA. 

1979 – 1984  Havo in Grootebroek.  

Toevoegingen 

- Ik neem al 20 jaar deel aan een vaste intervisiegroep voor Haptotherapie, met minimaal  5 

bijeenkomsten per jaar  



- Vanaf 2019 volg ik reglematig individuele supervisie en groepssupervisie tav sytemisch 

werk. 

- Ik geef vanaf 2018 periodiek les aan de opeliding tot psychosomatisch Fystiotherapie het 

IPT, en verzorg daar de blokken lichaam en contact. 

- Sinds ik docent op de Academie voor Haptonomie ben heb ik in verschillende leergangen 

lesggeven, het meest recente is de curusus Persoonlijke Ontwikkeling. Tevens nam ik tot voor 

kort deel aan docentenscholingen3 ( tot 5 x per jaar). Waarin supervisie, intervisie aan bod 

komen en we met elkaar stil staan bij visie, werkwijze, etc. van de Academie. Ik heb vanaf 

2020 een sabbatical tav het lesgeven. 

- Ik heb sinds 2007 een bijzonder prettige en leerzame samenwerking met een ervaren 

relatietherapeut en seksuoloog. Wij hebben samen w’shops gegeven voor stellen: ‘Verlangen 

naar de liefdesstroom’. Soms begeleiden wij samen een stel en soms verwijst ze éen van de 

twee of het stel zelf naar mij door om meer in contact te komen met hun fysiek voelen, de 

emotionele onderlagen en het weer meer tot leven komen van de intimiteit.  

- Ik heb een periode van 4 jaar deel genomen, tot om en nabij 2013, aan het multidisciplinaire 

overleg in het AMC t.a.v langdurige en ingewikkelde seksualiteitsproblematiek. 

- Vanaf dat ik gediplomeerd haptotherapeut ben, heb ik zitting in diverse intervisiegroepen. 

- Naast het werk in de Spil heb ik het eerste jaar ook een trimgroep begeleid voor ex-

hartpatiënten. 

- In de laatste periode in Almere heb ik samen met een collega haptotherapeut een cursus 

ontspannen voor slechthorenden gegeven; ‘Meer voelen, beter verstaan’.  

- Tevens heb ik met de migrantenwerkster van de zorggroep Almere een aantal bijeenkomsten 

verzorgd voor een grote groep allochtone vrouwen van geheel Almere Stad. 

- Ik heb een aantal jaren een ontspannings- en bewegingsles binnen een 

stressmanagementcursus verzorgd, dit was 1 à 2 x per jaar. 

 

 

 

 

     

 

  

 


