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Vastlopen in een relatie of 
gewoon in jezelf: het kan 
iedereen overkomen. De hulp 

van ABConsults, de praktĳ k van Albert 
Bronkhorst, kan uitkomst bieden. 
Bronkhorst –35 jaar, getrouwd en 
vader van twee kinderen– werkte voor 
hĳ  zĳ n praktĳ k begon jarenlang bĳ  
diverse professionele instellingen als 
maatschappelĳ k werker.
Bronkhorst leeft en werkt vanuit de 
reformatorische beginselen, maar 
„de voordeur staat wagenwĳ d open 
voor iedereen.” Veel affi niteit heeft 
Bronkhorst met het behandelen van 
jongeren en jongvolwassenen. „Het is 
erg boeiend om met hen te werken. Ze 
hebben veel veerkracht en kunnen nog 
veel veranderen. Voor een echtpaar 
dat al 30 jaar getrouwd is, is het vaak 
moeilĳ ker om patronen in hun relatie 
te veranderen.” 
Veel ervaring heeft Albert daarnaast 
met het begeleiden van mannen met 
een seksverslaving. Op dit moment 
volgt hĳ  een post-HBO-opleiding tot 
seksuologisch hulpverlener. In febru-
ari 2015 hoopt hĳ  die af te ronden. 

Bij ABConsults kunnen mensen terecht voor hulpverle-
ning en advies op het gebied van huwelijk, seksualiteit, 
onzekerheid, opvoeding, verlies en rouw, stress, autisme 
en ADHD. „Het gaat er mij om dat mensen hun gedachten, 
gevoelens en emoties beter leren begrijpen en er weer grip 
op krijgen”, zegt hulpverlener Albert Bronkhorst. ABCon-
sults heeft geen wachtlijst waardoor het eerste gesprek 
vaak al binnen week kan plaatsvinden. „In dit gesprek 
proberen we de hulpvraag helder te krijgen en samen tot 
een plan van aanpak te komen. Daarbij bespreken we ook 
de kosten en de mogelijkheden voor eventuele vergoedin-
gen.”

Adres
ABConsults
Uddelsekampweg 9
3888 LV Uddel
a.bronkhorst@abconsults.nl
www.abconsults.nl

„Seksuele 
problemen 
lastig erkend”

Problemen rondom 
seks zijn een taboe 
in reformatorische 
kringen, signaleert 
hulpverlener Albert 
Bronkhorst. „Helaas. 
Jonggetrouwden komen 
met grote problemen in 
mijn praktijk. Heftig.”

Grip

De problematiek is actueel, zeker in 
de regio waar hĳ  werkt. „Ik woon in 
Uddel en ken de cultuur van de Veluwe 
dus van binnenuit. Die is heel gesloten. 
Problematieken rondom seksualiteit 
worden er moeilĳ k erkend, er rust een 
taboe op.” 
Recent nam Bronkhorst het initiatief 
om voor kerkenraden in de regio work-
shops rond het thema te houden. „Dat 
speelt bĳ  ons niet, was een veelgehoor-
de reactie. Terwĳ l de harde feiten zĳ n 
dat 80 tot 90 procent van de jongeren 
regelmatig porno kĳ kt. Reformatori-
sche jongeren vormen daarop geen 
uitzondering.” Dat zorgt ervoor dat 
jonge mensen een scheef beeld krĳ gen 
van seksualiteit, aldus Bronkhorst. “Ze 
denken dat wat ze op die beelden zien, 
normaal is. Met als gevolg dat jongge-
trouwde stellen met grote problemen 

in mĳ n praktĳ k terecht komen. Dat 
is heel heftig.” Bronkhorst heeft één 
advies voor mensen die zich hierin her-
kennen. „Laat je niet langer weerhou-
den door schaamte en neem contact 
op. Soms kan een aantal gesprekken 
al voldoende zĳ n voor een positieve 
wending.”
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