Levensloop – Danielle Van Nimmen

- Opgegroeid in de Vlaamse rand rond Brussel en school gelopen in centrum van de stad
Brussel.
- Licentie klinische psychologie aan de K.U. Leuven met stage in U.C. Kortenberg.
- Praktijkassistente aan de faculteit, afdeling Psychodiagnostiek (6 jaar): practica aan
studenten, supervisie van dossiers persoonlijkheidsonderzoek, met inbegrip van projectieve
technieken.
- Postgraduaat Client Centered Therapy aan K.U. Leuven (Prof. J. Rombouts,
Prof. G. Lietaer en medewerkers).
- Medewerking aan in kaart brengen van opleidingen Psychotherapie in Vlaanderen.
- Start privépraktijk in 1990.
- Psychologe in Paaz dienst Asse (7 jaar): psychodiagnostiek en psychologische
begeleiding van opgenomen patiënten met brede waaier van problematieken (depressie,
verslaving, decompensatie, burn-out, psychotische doorbraak…).
- Psychologe-psychotherapeute in CAW Hasselt-Genk, Mechelen en Brussel (Archipel):
begeleiding en psychotherapie van kwetsbare bevolkingsgroepen. Supervisie van collegahulpverleners.
- Postgraduaat in Systeemtherapie aan List Leuven (Anita Devos, Dr. I. Vandenbussche,
L. Decroo).
- Bijscholing Communicatietraining voor echtparen in Communicatiecentrum Lovenjoel,
o.l.v. Prof. F.Vansteenwegen.
- Bijscholing in analytische echtpaartherapie bij mevr. D. Verstraeten, met inbegrip van
follow-up supervisie.
- Bijscholing Contextuele hulpverlening bij Kern-St.-Niklaas.
- Bijscholing Trauma-Dissociatie-Hypnose bij IPRR (D. Vanmarcke en medewerkers).
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- Regelmatig bijwonen van studiedagen van de Vereniging van ClientCentered Therapy –
VVCEPC - (angst, interne criticus, afscheid in therapie, A. Weizer Cornell, L. Greenberg,
…) en van de Vereniging van Klinische Psychologen (o.a. psychodiagnostiek).
- Participatie in Focusing week (Chris Van De Veire).
- Verschillende keren Familieopstellingen (Lies Geertsen).
- Bijscholing rond updating van rouwbegeleiding (o.a. bij Johan Maes).
- Mindfulness - basis 8 weken bij Johan Vandeputte.
- Zelf geven van sessies Mindfulness, samen met Kris Raemdonck, aan collega’s
hulpverleners.
- Reiki 2e graad bij Bernadette Vandemaele.
- Gedurende 1 jaar wekelijks avondgroep Emotioneel Lichaamswerk bij Leen D’Hulster.
- Vaste intervisiegroep sinds 20 jaar met collega’s psychotherapeuten uit cliëntgerichte
therapie en systeemtherapie.
- Moeder van 4 kinderen (tussen 34 en 24 jaar) en 1 overleden kind.
- Vrije tijd: dans, fietsen, wandelen, koken, tuinwerk, muziek beluisteren, schilderen,
tentoonstellingen, reizen.
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