
RELEVANTE WERKERVARING* 

PSYMIA, ARUBA 
28 FEB 2018 - HEDEN  
In mijn vrijgevestigde praktijk wordt generalistische basis-ggz en 
gespecialiseerde ggz zorg geboden. Er wordt diagnostiek verricht bij 
kinderen en jongeren en behandeling geboden aan kinderen, jongeren 
en volwassenen. Op verzoek worden workshops voor behandelaren 
georganiseerd. 

GGZ RIVIERDUINEN K&J EN AUTISME, NEDERLAND 
SEP 2005 - FEB 2011 & JAN 2016 - JAN 2018  
Begonnen als stagiaire, vervolgens een jaar als psychodiagnostisch 
medewerker gewerkt en daarna als psycholoog in diverse teams binnen 
GGZ Rivierduinen. Van 2011 tot 2016 ben ik op Aruba werkzaam geweest 
en van 2016 - 2018 heb ik bij GGZ Rivierduinen de GZ-opleiding gedaan.  

DR. HORACIO E. ODUBER HOSPITAAL (HOH), POLIKLINIEK 
KIND- EN JEUGDPSYCHIATRIE  
MEI 2011 - DEC 2015  
In deze periode was de Polikliniek Kind- en Jeugdpsychiatrie, afdeling van 
het enige ziekenhuis op Aruba, de enige instantie die behandeling en 
onderzoek deed bij kinderen en jongeren met (vermoedens van) 
psychiatrische problematiek.  
 

REGISTRATIES* 

BIG & VGCT 
15 DEC 2019 Supervisor VGCt (204401) 
25 MRT 2019 Gezondheidszorgpsycholoog (39923942025) 
01 MEI 2016 Cognitief Gedragstherapeut VGCt (204401) 
 

OPLEIDING & NASCHOLING* 

NVRG 2017 - HEDEN 
In opleiding tot systeemtherapeut NVRG.   

VGCT | 2009 - 2019 
Diverse modules gevolgd in het kader van de registratie tot ‘Cognitief 

Gedragstherapeut VGCt’ en vervolgens in het kader van de registratie tot 

‘Supervisor VGCt’.  

BIG | 2016 - 2018 
Via RINO (Utrecht) de opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog gevolgd 

en behaald. Binnen dit traject is ook het inleidend deel van de basismodule 

van de NVRG-systeemtherapie opleiding behaald.  

UNIVERSITEIT UTRECHT | 2001 - 2007 
De bacheloropleiding Psychologie en masteropleiding Psychologie met 

afstudeerrichting Kinder- en Jeugdpsychologie gedaan en met goed gevolg 

afgerond. 

 

 Zie voor meer informatie mijn uitgebreide CV 
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CURRICULUM VITAE 

Personalia 

Naam: Meliza Leandra Lopez   

Adres: Primavera 6, Wayaca, Aruba 

Geboorteplaats: Aruba 

Nationaliteit: Nederlandse 

Telefoonnummer: 5863398 / 5678549 

 

  

Opleiding 

augustus - november 2019 Opleiding tot Supervisor VGCt Arnhem, NL 

• Geregistreerd als Supervisor bij Vereniging  

voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie 

 

januari 2016 – januari 2018 Opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog Utrecht, NL 

• Variant Kind en Jeugd, diploma: ja 

   

september 2009 – maart 2016  Opleiding tot Cognitief Gedragstherapeut Utrecht, NL  

• Geregistreerd bij Vereniging voor  

  Gedragstherapie en Cognitieve therapie 

 

september 2005 – mei 2007 Universiteit Utrecht, master Utrecht, NL 

• Psychologie, diploma: ja 

 

 

Nascholing 

2022 (januari - maart)  EMDR basistraining Kind en Jeugd (VEN-erkend & 35 uur VGCt nascholing)   

2021 (oktober) - 2022 (juni) Supervisie systeemtherapie (25 uur)  

2021 (oktober - november) Specialisatie Narratieve Systeemtherapie (40 uur - De Jeugdzorgacademie; NVRG 

specialisatie)  

2021 (mei)  Online Masterclass ‘Deugdelijke dossiervoering’ 

2021 (januari - maart)  Specialisatie Transculturele Systeemtherapie (40 uur - Expertisecentrum Transculturele 

Therapie; NVRG specialisatie) 

2021 (maart)   COTAPP: 1-daagse workshop basisrapportage 

2021 (maart)  Basistraining Signs of Safety Aruba (Omada training en coaching)  

2020 (december)  Kinderen in de rouw (King Nascholing) 

2020 (september)  Functieanalyse en Betekenisanalyse binnen (G)CGt: update en state-of-the-art (Cure & 

Care Development; VGCt nascholing)  

2020 (juli)  Geweldloos Verzet (King Nascholing) 

2020 (februari) - 2021 (juni) Supervisie systeemtherapie (25 uur)  

2019 (november)  Dyslexiecursus diagnostiek en behandeling (PAO) 

2019 (augustus - november) Supervisorenopleiding (Cure & Care Development)  

2019 (september)  Executief functioneren in kinderen en jeugd (King Nascholing) 

2019 (april & juli)  Verdieping Systeemtherapie (72 uur - Jeugdzorgacademie)  

2019 (april)  E-learningmodule “De afstemmingsfase” (VGCt-nascholing) 

2019 (maart)  Training "Complex is niet hetzelfde als moeilijk" (oplossingsgericht werken) 

2017 (september)  Werkbezoek “de Waag”, sectie Forensische Pychiatrie (VGCt nascholing) 

2017 (juli)  COMET - Werken aan een negatief zelfbeeld, een cognitief gedragstherapeutische 

behandeling bij kinderen en jongeren (VGCt nascholing) 

2016 (december)  Autisme en comorbiditeit (VGCt – nascholing) 
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2016 (juni)  Suïcidepreventietraining PITSTOP (incompany) 

2015 (december)  EMDR – Verdiepingscursus (door Laurell Parnel)  

2014 (november)  EMDR - Basiscursus (door Laurell Parnel)  

2011 - 2015  Supervisie i.h.k.v. opleiding tot cognitief gedragstherapeut (VGCt) 

2011 (januari – februari) Systeemtherapie in de praktijk 

2010 (oktober – november) Leertherapie in het kader van opleiding tot lidmaatschap VGCt (25 uur cursus) 

2010 (september –december) Cognitieve gedragstherapie bij relaties en gezinnen (50 uur vervolgcursus Cognitieve 

Gedragstherapie)  

2010 (september)  Eéndaagse workshop “Socratisch Motiveren” 

2010 (juni – augustus)  Cognitieve therapie ‘in de diepte’: werken aan kerncognities (50 uur vervolgcursus 

Cognitieve Gedragstherapie) 

2010 (januari – februari) Heldere gespreksvoering met kinderen: gemakkelijker gezegd dan gedaan 

2010  Interne 2-daagse workshop “behandeling van angststoornissen”  

2009 (oktober)  EMDR - Verdiepingscursus 

2009 (oktober)  EMDR – Basiscursus 

2009 (september) – 2010 (mei) Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie (100 uur) 

2009  Wet- en regelgeving in de kinder- en jeugdpsychiatrie: Verdieping 

  Gespreksvoering bij vermoedens van kindermishandeling 

2008  Wet- en regelgeving in de kinder- en jeugdpsychiatrie: Inleiding 

2008 (januari) - 2011  Opleiding tot PMTO-specialist (Parent Management Training Oregon). 

Ouderbegeleiding geven volgens de PMTO methodiek, die zich richt op het vaardiger 

maken van ouders met kinderen in de basisschool leeftijd met extreme 

gedragsproblemen.  

 

 

Registratie(s) 

15 december 2019 Supervisor VGCt (204401) 

25 maart 2018 BIG-registratie, Gezondheidszorgpsycholoog (39923942025) 

01 mei 2016 Cognitief Gedragstherapeut VGCt (204401) 

31 mei 2007 Basisaantekening Psychodiagnostiek, NIP 

 

 

Relevante Werkervaring 

PSYMIA   Functie: Directeur, GZ-psycholoog, Cognitief Gedragstherapeut en Supervisor VGCt 

(Psychologie praktijk)  Taken: Beleidsmatige taken, diagnostiek (bij kinderen en jongeren) en behandeling  

28 februari 2018 - heden  (bij volwassenen en kinderen en jeugd) waar zowel generalistische basis-ggz als 

gespecialiseerde ggz zorg wordt geboden.  

  Locatie: Primavera 6, Wayaca, Aruba 

 

GGZ Rivierduinen   Functie: psycholoog i.o.t GZ-psycholoog (32 uur) in een multidisciplinair team.  

Kinder- en Jeugd Autisme Taken: diverse (CGt) individuele behandelingen, ouderbegeleidingen,  

januari 2017 – januari 2018 groepsbehandelingen (psycho-educatie ASS en voorbereiding overstap naar middelbare 

school), (complexe) diagnostiek en indicatiestelling bij kinderen en jeugdigen met 

(vermoeden van) een autismespectrumstoornis. 

  Locatie: Sandifortdreef 19, 2333 ZZ Leiden 

 

GGZ Rivierduinen  Functie: psycholoog i.o.t GZ-psycholoog (32 uur) in een multidisciplinair team.  

Kinder- en Jeugdpychiatrie Taken: diverse (CGt) individuele behandelingen, ouderbegeleidingen,  

januari 2016 – december 2016 groepsbehandelingen (psycho-educatie ADHD en ASS en een PMT), (complexe) 

diagnostiek en indicatiestelling.  

  Locatie: Dr. J.M. den Uylsingel 10-18,  2404 CJ Alphen aan den Rijn 
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Dr. Horacio E. Oduber Hospitaal Functie: (basis)psycholoog (40 uur) in een multidisciplinair team. De doelgroep  

Polikliniek Kinder- en   bestaat uit kinderen en jeugdigen met (vermoedens) van psychiatrische  

Jeugdpsychiatrie   problematiek en hun ouders.  

mei 2011 - december 2015 Taken: individuele (CGt, traumabehandeling, EMDR, schrijftherapie, speltherapie) en 

groepsbehandelingen van kinderen en jeugden tot en met de leeftijd van 18 jaar. 

Ouderbegeleidingen van kinderen en jeugdigen met diverse psychiatrische 

problematiek. Diagnostische werkzaamheden zoals intelligentie-, neuropsychologisch- 

en persoonlijkheidsonderzoek. Indicatiestelling, deelname aan multidisciplinaire 

cliëntbesprekingen, samenwerking met kinderartsen in het kader van cliënten met 

trauma ten gevolge van seksueel misbruik, psycho-educatie, ontwikkeling van 

groepsbehandelingen op maat en ontwikkeling van informatiemateriaal over 

psychiatrische stoornissen.  

  Locatie: J.E.M. Arends Boulevard #17, Oranjestad, Aruba 

 

GGZ Rivierduinen  Functie: (basis)psycholoog (36 uur) in het een zogenaamd basiszorgteam. De  

Kinderen en Jeugd  doelgroep bestaat uit kinderen en jeugdigen met (vermoedens) van psychiatrische  

januari 2010 – februari 2011 problematiek en hun ouders.  

  Taken: kindbegeleidingen, ouderbegeleiding in het kader van de PMTO, 

  groepsbehandeling sociale vaardigheidstraining Spelen Leren Leren Spelen voor 

  kinderen (8-12jr) met ADHD en ASS, trainen van nieuwe trainers, diagnostische 

werkzaamheden zoals dossier analyses, intelligentie-, neuropsychologisch- en 

persoonlijkheidsonderzoek in het kader van de interpersoonlijke psychotherapie groep 

voor jongeren (18-21jr), procesdiagnostiek, indicatiestelling, deelname aan 

multidisciplinaire cliëntbesprekingen, psycho-educatie op het gebied van ADHD en 

Autisme, diagnostiek in het kader van wetenschappelijk onderzoek gericht op trauma, 

traumabehandeling EMDR, deelname aan de ontwikkeling van co-product met een 

andere hulpverlenende instantie, ondersteunende en dienstverlenende taken 

waaronder advisering van het te volgen hulpverleningstraject aan ouders en verwijzers 

in het kader van de bureaudienst en aanspreekpunt met betrekking tot de wachtlijst 

  Locatie: Boelekade 19, 2806 AS Gouda 

 

GGZ Rivierduinen  Functie: (basis)psycholoog (32 uur) in het Sociaal Psychiatrisch Team (SPT). De  

Kinderen en Jeugd  doelgroep van het SPT bestaat uit multiproblem kinderen en jeugdigen, met  

februari 2008 – december 2009 ontwikkelingsproblematiek en persoonlijkheidsproblematiek in ontwikkeling. 

Taken: kindbegeleidingen, ouderbegeleiding in het kader van de PMTO, 

groepsbehandeling Stop-Denk-Doe voor ouders en impulsieve kinderen, sociale 

vaardigheidstraining Spelen Leren Leren Spelen voor kinderen (8-12jr) met ADHD en 

ASS en de cursus Plezier op School voor aankomende middelbare scholieren, waarvan 

de laatste twee in het kader van behandelaar en het trainen van nieuwe trainers, 

diagnostische werkzaamheden zoals dossier analyses, intelligentie-, 

neuropsychologisch- en persoonlijkheidsonderzoek in het kader van de 

interpersoonlijke psychotherapie groep voor jongeren (18-21jr), procesdiagnostiek, 

indicatiestelling, deelname aan multidisciplinaire cliëntbesprekingen, psycho-educatie 

op het gebied van ADHD en Autisme, diagnostiek in het kader van wetenschappelijk 

onderzoek, deelname aan de ontwikkeling van co-product met een andere 

hulpverlenende instantie, ondersteunende en dienstverlenende taken waaronder 

advisering van het te volgen hulpverleningstraject aan ouders en verwijzers in het kader 

van de bureaudienst en aanspreekpunt met betrekking tot de wachtlijst. 

  Locatie: Boelekade 19, 2806 AS Gouda 
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GGZ Rivierduinen  Functie: (basis)psycholoog (8 uur), zwangerschapsvervanging 

Kinderen en Jeugd  Taken: ouderbegeleiding in het kader van de PMTO 

juli – medio december 2008 Locatie: Albinusdreef 7, 2333 ZA Leiden  

 

GGZ Rivierduinen  Functie: (basis)psycholoog (32 uur) in het Neuro Psychiatrisch Team. De doelgroep  

Kinderen en Jeugd   van dit team bestaat voornamelijk uit kinderen en jongeren waarbij een  

januari 2008  vermoeden is van een ontwikkelingsstoornis zoals ADHD, ASS en/of ODD. 

Taken: intelligentie onderzoek, neuropsychologisch onderzoek en 

persoonlijkheidsonderzoek, deelname aan multidisciplinaire cliëntbesprekingen 

 

 

GGZ Rivierduinen   Functie: psychodiagnostisch assistent (32 uur) en trainer sociale  

Kinderen en Jeugd  vaardigheidstraining (8 uur) in het Neuro Psychiatrisch Team 

januari 2007 – december 2007 Taken: intelligentie-, neuro- en persoonlijkheidsonderzoek, deelname aan 

multidisciplinair overleg, groepsbehandeling in het kader van de cursus Plezier op 

School voor aankomende middelbare scholieren en de sociale vaardigheidstraining als 

behandelaar evenals het opleiden van nieuwe trainers. 

  Locatie: Boelekade 19, 2806 AS Gouda 

 

GGZ Rivierduinen  Functie: stagiaire psychologie (24 uur) in het Neuro Psychiatrisch Team  

Kinderen en Jeugd  Taken: naast de diverse stage-activiteiten, twee periodes de sociale  

september 2005 – juni 2006 vaardigheidstraining gegeven, eerst in de rol van stagiair, vervolgens als behandelaar. 

  Locatie: Boelekade 19, 2806 AS Gouda 

 

   

 


