
  
  
  

 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mark zijn behandelervaring spitst zich toe op de volgende psychische klachtgebieden: angst- en paniekstoornissen, dwang, 
verslaving, depressie, gedragsproblemen (bijv. ADHD en agressie), burn-out, overspannenheid, persoonlijkheidsproblemen, 
gezinsproblemen en relatie-/communicatieproblemen. 
 
Mark behaalde zijn diploma Neuropsychologie aan de Universiteit van Maastricht en volgde diverse trainingen en opleidingen 
op het gebied van cognitieve gedragstherapie (ACT), relatietherapie (EFT), diagnostiek en traumabehandeling (EMDR), 
psychodynamische psychotherapie, schema- en oplossingsgerichte therapie. Hij is lid van het NIP. Mark spreekt naast 
Nederlands ook Engels. 
 
 

De juiste zorg kies je zelf!   

  

 
 
 
 
 
Zijn manier van werken is praktisch, flexibel en mensgericht. Psycholoog zijn is voor Mark meer dan werk. De reguliere GGZ is 
gericht op diagnostiek en mist soms de persoonlijke aandacht die past bij de cliënt. Een van de waarden die Mark nastreeft is 
om toegankelijke, laagdrempelige en deskundige psychische zorg en relatietherapie aan mensen uit de regio aan te bieden. 
Op korte termijn iemands welzijn en geestelijk comfort in het leven verbeteren, dat is voor Mark dankbaar werk 

  
Psychologen Bre da   
  

Graaf Hendrik III Plein 29   
      CJ  Breda 4819   
  

   076 - 7112860   
   info@psychologenbreda.nl   

  
   Je kunt bij ons pinnen!   

  
  Gratis parkeren, voor de deur!   

Bereikb aarheid   
  
Ons secretariaat is bereikbaar van  
maandag t/m vrijdag   tussen  
08:30  uur   en   uur 21:00 . Op  
zaterdag   tussen   uur 09:00   en  
17:00  uur .   

Waar  we je  mee  kunnen  helpen   
  

    Psychologis che zorg   
    Relatietherapie   
    Sekstherapie   
    Single Coaching   
    Werk gerelateerde klachten   

 
 

Drs. Mark Alves 
 

Neuropsycholoog 
Relatietherapeut 

 
“Ik begeleid je op een 
persoonlijke manier“ 

 

Mark Alves is Neuropsycholoog en Relatietherapeut 
(EFT). Hij begeleid cliënten met uiteenlopende 
psychische klachten en gebruikt hiervoor ACT, 
schematherapie, provocatieve coaching en EMDR. Mark 
heeft veel ervaring opgedaan met psychodiagnostiek, 
verslaving, dwang, autisme en depressie. Hij geeft ook 
kortdurende psychodynamische therapie. Hij begeleidt 
partnerrelatie-problemen, impuls-regulatieproblemen en 
geeft structuur in de lifestyle van cliënten. 

Alleen jij voelt of een zorgverlener bij je past of niet en 
alleen jij kiest voor de juiste zorg die bij jou past. 


