
Praktisch

Wil je graag met lotgenoten samen komen 
om dat wat je geleerd hebt te versterken? 
Merk je dat je soms behoefte hebt aan 
steun bij een groep waar je terecht kan? Je 
bent welkom op de M.H. Trompstraat 10 in 
Utrecht. De bijeenkomsten duren twee uur.
Voor je instroomt is er een intakegesprek dat 
ten doel heeft om met je te overleggen of 
Ithaka de juiste plek voor je is. Dit gesprek is 
gratis en is vrijblijvend.

Instromen kan op elk moment. De maximale 
groepsgrootte is acht personen.

De kosten voor  tien bijeenkomsten zijn 450 
euro. 

We zijn  lid van de beroepsvereniging ABvC, 
en geregistreerd als registertherapeut bij de 
RBCZ  waardoor een aantal zorgverzekeraars 
de therapie (deels) vergoedt. 

De vergoeding hangt af van uw polis 
en het daaraan verbonden aanvullende 
pakket. Binnen het aanvullende pakket 
valt de vergoeding onder alternatieve 
geneeswijzen.

Ithaka

Omdat je

samen verder komt,

samen sterker bent,

Omdat je dan zelf weer verder kunt.

Contact

Jean Gratama
Telefoon: 06 12505148
Mail : jeangratama@gmail.com
Website: http://www.jeangratama.nl
 

Jacqueline Breedijk
Telefoon: 06 39391242
Mail: jacquelinebreedijk.coaching@gmail.com
Website: http://jacquelinebreedijkcoaching.nl 



Wie zijn wij

Jean en Jacqueline werken beiden 
als geregistreerd (RBCZ) counselor 
in een eigen praktijk. Jean en 
Jacqueline werken vanuit een 
oplossingsgerichte visie en zoeken in 
hun begeleiding naar de kracht in de 
persoon. Jean heeft een achtergrond 
als fysiotherapeute en Jacqueline 
heeft als beeldend docent gewerkt. 
Hun samenwerking zorgt voor een 
breed aanbod aan werkvormen en 
invalshoeken. 

Wat is Ithaka

Ithaka organiseert bijeenkomsten voor 
mensen die na hun behandeling voor 
een eetstoornis behoefte hebben aan 
een supportgroep. De supportgroep 
van Ithaka is een nazorggroep onder 
begeleiding van twee deskundige. Je kunt 
deelnemen als je een behandeling hebt 
gehad en inzicht hebt in je eetstoornis. 
De groepsbijeenkomsten staan in het 
teken van delen van ervaringen en het 
vinden van de balans en structuur in het 
leven. Daarnaast is een belangrijk doel 
van Ithaka om dat wat je geleerd hebt 
vast te houden. De bijeenkomsten vinden 
één keer per twee weken plaats in een 
huiselijke omgeving in Utrecht. 

Visie

Ithaka wil een bijdrage leveren aan het hervinden 

van de balans in het leven van mensen na de 

behandeling van een eetstoornis. De begeleiding 

en de activiteiten zijn gericht op groei vanuit een 

warme en veilige sfeer. 

Missie 

Ithaka wil binnen de ketenzorg van eetstoornissen 

structureel en professioneel nazorg bieden die 

zich richt op versterking van het geleerde en het 

voorkomen van terugval.  Ithaka wil de deelnemers 

een plek bieden waar zij met lotgenoten ervaringen 

kunnen delen en waar zij zich gehoord voelen. 

In samenspraak met de deelnemers zullen er 

verschillende activiteiten worden georganiseerd. 

Denk aan:

- mindfulness

- creatieve werkvormen

- lichaamsgerichte oefeningen

- thematische bijeenkomsten, bijvoorbeeld over: 

werk, studie, relaties, intimiteit.


