
 

 
 

CV 

 
Naam:    De Mare-Noort 
Voorletters:   S.J.J.  
Roepnaam:   Annemieke  
 

PROFIEL 

 
Psychosociaal therapeut/Gestalttherapeut individueel-, relatie-, gezinstherapeut 
Verpleegkundige BIG-geregistreerd 
 

WERKERVARING 

 
1995-2008  Verpleegkundige  
               Ziekenhuis Bronovo den Haag 

Verpleegkundige op verlos- en kraam-afdeling 
 

2009-2012  Verpleegkundige 
               Diaconessenhuis Leiden 

Verpleegkundige op gynaecologie en verloskunde (oproepkracht) 
 
2009-2014  Praktijkondersteuner Verloskundigen praktijk 
   Telefonische en administratieve werkzaamheden (part-time) 
   Adviserende rol m.b.t. psychosociale problemen van cliënten 
 
2011-heden  Gezinscoach universiteit Leiden Faculteit Sociale wetenschappen 
   Coaching en begeleiding van psychosociaal hoog-risico moeders 17-25 jaar 
   www.eengoedbegin-leiden.nl 
 
    
2011-heden  Psychosociaal therapeut bij Praktijk Amare (zelfstandige) 
    
   www.praktijkamare.nl 
 
 
 
 

OPLEIDINGEN  

 
1988-1994  Gymnasium Rotterdam 
 
 
1994-1998  Opleiding verpleegkunde A-inservice 
      Florence Nightingale instituut, den Haag 
    
 
2010-2014  Ervaringsgerichte psychosociale therapie en Gestalt relatie- en gezins-

therapie. 
 Kempler-instituut 4-jarige Post-HBO opleiding 

www.kempler-instituut.nl 
 

Lid van beroepsvereniging NVAGT en EAGT  

Noem alleen je belangrijkste 
officiële opleiding. Eventueel 
relevante cursussen noem je niet 
hier maar onder een apart kopje 
‘Cursussen en overige opleidingen’. 

http://www.eengoedbegin-leiden.nl/
http://www.praktijkamare.nl/
http://www.kempler-instituut.nl/


    
 
 
 
 

VAARDIGHEDEN EN COMPETENTIES 

 
Pc-vaardigheden: 

 Orfeus programma voor verloskundigen praktijken 

 Voldoende vaardigheden voor het werken met internet, mail, Word, Excel 
 
Competenties:  

 Ervaring met telefonische spreekuren 

 Begeleiding bij bevalling 

 Verpleegtechnische vaardigheden 

 Goede sociale vaardigheden 

 Ervaring met het voeren van gesprekken 

 Organiseren bij vrijwilligersorganisatie; planning roosters, kinderclub draaiende houden. 

 Coachende en begeleidende vaardigheden 

 Therapeutische vaardigheden 
 

 
 

CURSUSSEN 

 
 
1999   Symposium voor obstetrisch verpleegkundigen 
2001  Bijscholing “spoedgevallen in de obstetrie” en “Dilemma’s bij behandeling van 

neonaten. 
2002   MCRZ symposium voor obstetrisch verpleegkundigen 
2006   Collegiale Feedback door “de Bode nascholingen” 
2006   Borstvoedingscongres Ede 
2008   Borstvoedingscongres Ede 
Jaarlijks tot 2013 Bijscholing babyreanimatie en Basic Life Support 
2009   Twee bijscholingen in het kader van werken bij een verloskundigen praktijk 
2011   SCEM congres ‘als de roze wolk overschaduwd wordt’ 
2012   LKPZ symposium ‘Perinatale psychopathologie’ 
2013   SCEM congres ‘Altijd een kind tekort’; zorge(en) na perinatale sterfte 
   RINO cursus ‘Borderline stoornissen’ 
2010-2014  50 uur leertherapie 

50 uur supervisie 
50 uur therapeutische bijscholingen/congressen 
160 uur intervisie met psycholoog, MWD, Gestalt-therapeut, trainer-coach 

2014   ISPID 2 daags internationaal congres over wereldwijd voorkomen van babysterfte 
   Symposium: Angst voor de bevalling in de praktijk LUMC 
2010-2015  Maandelijks intervisiebijeenkomst (4 uur) met psycholoog, maatschappelijk werker 

en therapeuten 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 


