
Telefoon: 06-419 102 80 

Whats-app mag ook i.pv. bellen 

Website: https://www.comperio.info 

E-mail: info@comperio.info 

Haersma state  

Stationsweg 64 

9201 GP  

Drachten  

 

 

“Gratis parkeerplaats voor bezoekers op het terrein 

voor het gebouw” 

Telefoon: 

• Psychosociale therapie 

• Gestalt therapie 
• Relatietherapie 

• Gezinstherapie/Systeemtherapie 

• Groepstherapie 
• Opvoedingsproblemen 

• Coaching 

Vergoedingen 

 

Praktijk Comperio is erkend door de  

beroepsverenigingen NVPA, NVAGT en de koepelorgani-

saties RBCZ en EAGT . Tevens draagt Praktijk  

Comperio het onafhankelijke AVAR-keurmerk en is Prak-

tijk aangesloten bij de onafhankelijke  

klachtencommissie  SCAG. 

 

Dit betekent dat zorgverzekeraars een merendeel van de 

kosten van de therapie vergoeden mits men  

voldoende aanvullend is verzekerd. Praktijk Comperio is 

opgenomen in de zorggidsen van diverse  

zorgverzekeraars. 

 

Ieder jaar kunnen mensen een aanvullende verzekering 

afsluiten voor 1 januari van het daarop volgende jaar. 

Dat betekent gemiddeld dat u voor elke factuur € 40 

vergoed krijgt per sessie. Hierdoor wordt therapie goed-

koper dan het halen van een pizza. Voor het afsluiten van 

een verzekering moet u gemiddeld uitgaan van een  

therapie van 8—12 sessies. * Sinds 2022 zijn kinderen tot 

18  jaar niet meer gratis meeverzekerd bij de Achmea 

groep 

 

Coaching wordt niet vergoed door zorgverzekeraars. 

Maar wel kunt u vaak gebruik maken van het 

“persoonlijk ontwikkelingsbudget” bij uw  

werkgever. Vraag er naar bij uw werkgever. Zeker in ge-

val van Burn-out is dat een route die uw werkgever zal 

aanspreken. 

P R A K T I J K  C O M P E R I O  
“There is a crack in everything, that is how the light gets in” 

P R A K T I J K  C O M P ER I O  

Een eerste kennismakingsgesprek is gratis.  

Meld u aan voor een gratis en vrijblijvende  

kennismaking op de website:  

https://www.comperio.info 

Onder  de knop ‘Algemene informatie ’  is het aan-

vraagformulier  ‘gratis kennismaking’. Klik , vul het 

formulier in en verstuur. 



Praktijk Comperio biedt kortdurende therapie van 

gemiddeld 8-12 sessies.  

Psychosociale therapie: Praktijk Comperio biedt 

Ervaringsgerichte Psychosociale therapie.  

Oftewel niet alleen gericht op inzicht maar vooral op 

ervarend leren. U leert anders met uw situatie of 

klachten om te gaan. U kunt daarbij denken aan 

spanningen, stress, angsten, Burn-out,  

overspannenheid, problemen met slapen of  

seksualiteit.  Veranderingen in uw leven die  

ingrijpend zijn of zijn geweest waar u last van heeft 

in uw leven. Te denken aan rouw, ontrouw, verlies 

van geliefden of werk. Echtscheiding of problemen 

met je partner, Opvoeding. 

Gestalttherapie: is een therapievorm die gefocust is 

op de persoon en zijn/haar relatie tot zichzelf en zijn  

problemen. Want ieder persoon is anders en dat 

maakt ook dat ieder persoon anders met zijn  

problemen kampt en omgaat. In de ontmoeting met 

je therapeut wordt je je gewaar van jezelf, je relatie 

tot je omgeving en je problemen. Je komt tot  

inzichten en ervaringen die je helpen een eigen  

manier te vinden die uniek voor jou zijn en die bij jou 

past. De problemen kunnen van allerlei aard zijn. 

Relatietherapie: is een therapievorm die partners 

helpt om samen een weg te vinden in het aangaan 

en oplossen van problemen die zij in de relatie tot 

elkaar of anderen ondervinden. Veelal betreft dit de 

relatie tussen geliefden of partners. Maar ook  

andere relaties zijn mogelijk. Zoals de relatie tussen 

ouders, relatie tussen ouders en grootouders, broers 

en zussen of compagnons in een firma. 

Coaching: Als gecertificeerd Gestalt-coach coach ik u 

in  het samen met u vergroten van uw  persoonlijke 

ontwikkeling of uw professioneel functioneren. 

Gezinstherapie/Systeemtherapie: biedt hulp  aan  

gezinnen als geheel. Waarbij het gezin leert om samen 

nieuwe wegen te vinden voor problemen die zij in de 

relatie tot elkaar of anderen ondervinden. 

Naast gezinnen kunnen ook andere “verbanden” zoals 

bedrijven, teams,  met elkaar oplossingen zoeken voor 

problemen. We spreken dan van Systeemtherapie i.p.v. 

Gezinstherapie. 

Bij gezinstherapie/systeemtherapie helpt iedereen mee 

in het vinden van een betere oplossing voor allen. Want 

zelfs als je zelf geen onderdeel van het probleem bent, 

ben je altijd onderdeel van de oplossing. 

In de praktijk betreffen het vaak opvoedingsproblemen, 

pesten op school, problemen die kinderen en hun ouders 

ervaren in en na (v) echtscheiding, huiselijk geweld,  

gedragsproblemen, problemen met school of langdurige 

(psychische) ziekte van een ouder 

Praktijk Comperio biedt op dit vlak iets anders dan de 

meesten. De meeste hulp is gericht op beloning en straf. 

Maar wat als de beloning of de straf weg valt. Wat dan? 

Dan valt ook de prikkel weg van het gedrag. 

Vandaar dat Praktijk Comperio geënt op de school van de 

Adleriaanse school van RudolDreikurs een andere rich-

ting kiest. Namelijk die van de “Gemeenschap” Oftewel 

dat we als gezin elkaar nodig hebben. We kunnen niet 

zonder elkaar.  

Bij deze problemen werkt Praktijk Comperio niet altijd 

alleen. Soms kunnen familieleden, school of hulpverle-

ners naar gelang de wens van ouders en kinderen wor-

den betrokken.. 

• By Praktyk Comperio ferstean wy Frysk en  

prate it ek. Jo kinne dus yn jo eigen  

memmetaal by ús terjochte  

• When Dutch is not your origen language  you will 

find it easy to speak English to us. 

• Wenn Sie sich lieber in Deutscher Sprache  

Ausern dann ist dass bei uns kein Problem. 

Praktijk Comperio is een eenmanszaak met Gestalt 

relatie /systeemtherapeut Richard Krawczak als spil 

van de praktijk. Gevestigd in de Haersma state aan 

de stationsweg 64  in Drachten 

Praktijk Comperio  krijgt de meeste nieuwe  

aanmeldingen op advies van oud-cliënten.  

Vele huisartsen en hun POH’s weten praktijk  

Comperio  te vinden. 


