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Er is een tijd van komen en van gaan.... 

Na ruim 5 jaar deel te hebben genomen aan de registratiecommissie van de NRVS, zullen Klazien Jansma, Annewyke 
Lodenstijn en Wijs Shadmanfar de registratiecommissie gaan verlaten. De registratiecommissie en het bestuur van de 
NRVS, is hen veel dank verschuldigd voor hun inzet, betrokkenheid en vakkundigheid waarmee zij hebben bijgedragen 
aan het toegankelijk maken van de reglementen, het toetsen en zorgvuldig beoordelen van de 
(her)registratieaanvragen en de samenwerking met het bestuur. Bijzondere dank gaat uit naar Klazien die jarenlang 
voorzitter is geweest van de registratiecommissie. 

Klazien en Annewyke vertellen hieronder iets over hun ervaringen en motivatie om deel te hebben genomen aan de 
registratiecommissie. 

Klazien: 
Na het afronden van de opleiding Consulent Seksuele Gezondheid eind 2014 (1ste lichting) heb ik mij beschikbaar 
gesteld om zitting te nemen in de Registratie Commissie van de vers opgerichte Stichting Nederlands Register Voor 
Seksuologie. Mijn motivatie was toen vooral om me een periode actief in te zetten voor de NVVS, omdat ik dat in het 
verleden ook heb gedaan voor het KNGF (regiocoördinator intercollegiaal overleg fysiotherapie). Het contact met 
collega's in het werkveld buiten je eigen werkkader verruimt je blik en ervaar ik als erg plezierig. Dit was zeker het geval 
in het contact en de samenwerking met de collega's in de RC en het bestuur van de NRVS. Ik vind echt dat meer mensen 
zich beschikbaar zouden moeten stellen om zitting te nemen in een bestuur, commissie of werkgroep van de 
(beroeps)vereniging waar je lid van bent. Als voorzitter van de RC heb ik eind 2020 afscheid genomen, maar blijf nog één 
jaar aan als bestuurslid/secretaris van het bestuur van de NRVS. 

Annewyke: 
Een tijd van komen en gaan Zo’n jaar of 5 geleden ben ik toegetreden tot de RC. Dit wilde ik doen om mijn netwerk 
binnen de seksuologie te vergroten en om er als kersverse eerste Verpleegkundig Specialist seksuele gezondheid in 
Nederland, werkzaam bij een GGD, toen in het bezit van de aantekening seksuologie, ervaring op te doen. Zo kon ik van 
dichtbij mee maken welke “belangen” er een rol spelen binnen de seksuologie en in het brede werkveld waarin iedereen 
werkzaam is. Ik heb in een prettig team de (soms ondankbare) taken vervult die bij de RC horen. We probeerden 
continue de reglementen en processen duidelijker en makkelijker te maken maar voor velen wordt registratie niet perse 
leuker. Toch is het juist zo van belang dat de reglementen er zijn omdat het uniformiteit brengt in wat wij met ons allen 
“vinden” van de kwaliteit van ons werk. Het is mooi te zien dat binnen NVVS zoveel leden (belangeloos) met veel passie 
en motivatie bezig zijn met seksuologie en willen staan voor de kwaliteit ervan. Tot ziens,  

 
En van welkom heten..... 

Achter de schermen is de registratiecommissie druk bezig geweest met het werven van nieuwe leden. We zijn dan ook 
verheugd om te melden dat de registratiecommissie weer op sterkte is en wij Karin en Karen mogen verwelkomen! Fijn 
dat ze zich willen inzetten om te helpen bij de belangrijke en uitdagende taak om kwaliteit te borgen en bewaken van 
de professionals die aangesloten zijn bij de NVVS. Hieronder stellen zij zich aan je voor. 
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Karin 

Graag stel ik mij aan jullie voor als nieuw lid van de registratiecommissie. Mijn naam is 
Karin Schuurman. Sinds 2017 ben ik als consulent seksuele gezondheid bij de NVVS 
geregistreerd. Ik ben mijn carrière gestart als medisch maatschappelijk werker in de 
epilepsiezorg. Vervolgens verschillende switches gemaakt (dialysezorg, verpleeghuis- en 
revalidatiezorg) en ben ik mij op een gegeven moment meer en meer gaan toeleggen op 
het thema seksualiteit. Momenteel combineer ik mijn seksuologiepraktijk met een 
deeltijdbaan als CSG bij een zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke 
beperking. Ik ga mijn best doen om de nieuwe registraties en herregistratie voor de 
betrokkenen zo soepel mogelijk te laten verlopen! 

 

Karen 
Mijn naam is Karen Rosier-Brattinga, ik ben GZ-psycholoog en bijna Seksuoloog NVVS, de 
aanvraag voor de registratie is ingediend. Ik woon en werk in Leeuwarden en zie cliënten 
met uiteenlopende psychologische problemen, waaronder veel cliënten met seksuele 
problematiek. Ik behandel zowel individueel als in groepen. Ook begeleid ik regelmatig 
mensen met vragen rondom genderidentiteit en bij de start van hun (sociale) transitie. 
Toen ik de vacature zag voor leden van de registratiecommissie van de NVRS heb ik 
meteen gereageerd omdat ik zo een aantal mooie dingen kan combineren; meer leden 

van de NVVS ontmoeten, iets doen om de vereniging te ondersteunen en iets doen wat ik leuk vind. Hopelijk tot ziens! 
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