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Winter 2019 
Voor mij is het nu de eerste winter op onze nieuwe plek in Huis ter Heide. 

En hoewel de praktijk tijdelijk in ons tuinhuis gevestigd is, bevalt het mij 

goed om in te werken. Het heeft een eigen sfeer waardoor het opweegt 

tegen de nadelen van soms een beetje behelpen :-).  

De nieuwe praktijk komt later dit jaar (+april/mei) en wordt tegen ons huis 

aangebouwd. Het wordt een fijne plek en is weer voorzien van degelijke en 

moderne faciliteiten. Een prettig perspectief!  

Nieuws/agenda 
Afgelopen jaar ben ik begonnen met de opleiding Somatic Experience. De-
ze opleiding richt zich op de behandeling van trauma, met accent op het 
lichaam en ons zenuwstelsel. Ik ervaar het als een zeer precieze en sensi-
tieve benadering, die op onze diepste lagen doorwerkt en zo bijdraagt aan 
herstel. Op pagina 2 wordt hier verder op in gegaan.  
 
De agenda voor de winter/voorjaar biedt weer een aantal mogelijkheden 
voor je ontwikkeling. Naast therapie en coaching, staan de volgende activi-
teiten ingepland.  Agenda:                                                    zie ook de website 

 Winter..  en overgang... 

Fig. Noord, Oost, Zuid, West………………. 

http://hartsupport.nl/activiteiten-van-hartsupport/


 

 

Los laten  

Als we gewend zijn om in de drukte te zitten, van onze 

gedachten en of onze gevoelens, dan kan het lastig zijn 

om de stilte in onszelf te vinden. 

 

Gelukkig is er wel stilte in ons, dit is op zich al goed om 

te weten.  

Hoe dan om te gaan met de gewoonte van onze gedach-

ten en onze gevoelens, zoals: evalueren, plannen, zor-

gen, reflecteren, angsten, balen, gemis en eenzaam-

heid? 

Dit is nu precies waar mindfulness over gaat, omgaan 

met deze beide kanten. Van Stilte naar Onrust en steeds 

weer terug naar de stilte, waardoor gaandeweg stilte en 

onrust met elkaar worden verbonden. Dan ben je aan-

wezig met wat er ook maar is en ben je werkelijk ‘in con-

trol’. In control is een vorm van ‘gemak’ waardoor je 

kunt omgaan met wat er ook maar is in je leven. 

 

Ik wens  ons allen veel gemak toe ! 
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 Support voor je lijf, hart & mind 

 

Afbeelding  

gesimplificeerde tekening van onze  

hersenen. 

 

 

 

 

 

Blauw: onze neocortex (verstand) 

Rood:   ons limbische systeem (emotie) 

Groen: ons reptielen brein (FFF) 

 

Symptomen van trauma 

Er zijn vele symptomen, kenmerkend is 

o.a. dat er ofwel sprake is van een: 

- hoge activatie (stress), of juist een 

- lage activatie (depressie/down) 

 

  Somatic Experience (SE) 

 

Misschien zegt het je niet zoveel, daarom doe ik een poging 

om in het kort de essentie van deze therapeutische benade-

ring aan te geven.  
 

De SE benadering in therapie is gericht op het lichaam en het 

zenuwstelsel omdat daar onze (onbewuste) blokkades opge-

slagen liggen. Dat betekent onder meer dat wordt gekeken 

naar de mate van activatie of opwinding in het zenuwstelsel. 

Daarnaast wordt gericht gespeurd naar helpende tegenkrach-

ten. Tevens wordt een beroep gedaan op ons reptielenbrein/

hersenstam, dit is het eerste en oudste deel in de evolutie 

van onze hersenen. Van hieruit vinden impulsen plaats die 

met trauma te maken hebben. Denk hierbij aan Bevriezen 

(verlammen), Vechten of vluchten (actief bewegen/

verdedigen).  

Tijdens traumatische gebeurtenissen hebben mensen vaak 

niet kunnen doen wat ze eigenlijk hadden willen doen, daar-

door zitten ze meestal vast in het verlammen.  

Door gericht om te gaan met het deel dat zich verlamd voelt, 

komt er gaandeweg beweging en kan het trauma-effect wor-

den opgelost. 

Dankzij de SE benadering komt er tevens meer ruimte in ons 

systeem om te kunnen omgaan met stress, een heel prettig 

bijverschijnsel :-) 
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Loopbaan  

oriëntatie 
 

Zo nu en dan kan het prettig zijn om een pas op de 

plaats te maken. Te kijken waar je met je werk zit en 

of het werk je nog wel biedt wat je wilt en zoekt. 

 

Een oriënterend loopbaan traject, verkent de ver-

schillende vragen en aspecten die te maken hebben 

met je zoektocht. 

Er wordt gebruik gemaakt van onder meer vragen-

lijsten, creatieve oefeningen, huiswerkopdrachten 

en natuurlijk spiegeling door mij als coach. 

Gezondheid &  

coaching 

Soms ben je een tijdje uit het arbeidsproces geweest, en 

heeft je gezondheid je meer of minder aandacht nodig ge-

had. Ook kan het zijn dat je merkt dat je anders met je ge-

zondheid wilt omgaan, maar nog niet precies weet hoe. 

 

Gezondheid en werk/leven hebben veel met elkaar van doen, 

omgekeerd heeft ons werk/leven invloed op onze gezond-

heid. Dit zijn onderwerpen waar we soms of vaker in ons le-

ven tegen aanlopen.  

Bij coaching wordt vooral gekeken naar jouw specifieke vraag 

en hoe daar in samenspraak naar gekeken kan worden. Ik 

ervaar het als intense en ook mooie trajecten. 

Fig. Wat wil ik echt, en hoe ga ik dat realiseren! 

Fig. Wat staat er (tijdelijk) ‘in de steigers’? 

hartsupport …. loopbaansupport 
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Blogs.. 

Met veel plezier en met compassie schrijf ik over onderwerpen en the-

ma’s die in mijn en in het leven van cliënten nogal eens voorkomen. 

Daardoor wordt het een levendige ervaring om te schrijven. Doel hiervan 

is ‘kennis delen’ en dat het vooral voor jou als lezer ‘herkenbaar en prak-

tisch’ is. 

 

De laatste onderwerpen  zijn gegaan over:  

-Voelen is zweverig (?!) 

-Weglopen van jezelf 

-Een zin van leven 

-Jezelf uitpakken 

-Waarnemen en waarheid             meer lezen, zie de blogs op de website 

hartsupport: workshops, training en blogs 

Mindfulness Training 

De training is gebaseerd op de 

MBSR / MBCT beoefening.  

Zo is het een westerse struc-

tuur geworden rondom een  

Boeddhistische basis :-) . 

 

Winter/voorjaar 2018: 

Mindfulness Training (groep) 

13 februari  -   10 april  

wekelijks woensdagavond,  

8x: 19.30-21.00* 

te Huis ter Heide 

€ 295,- Incl. werkmap en oe-

fen opnames. 

 

*optioneel, bij voldoende be-

langstelling een 1/2 dag 

‘mindful leven’, incl. lunch á  € 

20,- 

 

Zie ook de website voor meer 

informatie 

 

 

 

 

De agenda is voor het eerste halfjaar in 2019 weer gevuld met een aantal 

activiteiten. Deze activiteiten zijn allemaal mede gericht op de omgang 

met ons hart, zie ook de website 

 

-Mindfulness, reduceert de drukte in en om je heen, waardoor je hart 

gaandeweg meer ruimte kan krijgen. 

De mindfulness training start op 13 februari aanstaande, zie gele kader. 

 

-Thema ‘Nieuw gewoonte’, een dag workshop gericht op je nieuwe ge-

woonte als tegengas voor je oude gewoonte, met extra boost! 19 april 

aanstaande. 

 

-Workshop Stralen, enkel gericht op je hart en een klein beetje ook naar 

wat je belemmert om je hart de ruimte te bieden. Vervolgens enkel je 

hart laten zijn. Deze dag workshop is op 12 april aanstaande. 

Meer info zie de website 

Workshops & Training 

http://hartsupport.nl/blog-hartsupport/
http://hartsupport.nl/activiteiten-van-hartsupport/
http://hartsupport.nl/activiteiten-van-hartsupport/
http://hartsupport.nl/activiteit/workshop-stralen/

