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Maak een bewuste keus voor uw fysiotherapeut!
Fysiotherapie heeft zich de laatste
jaren sterk gedifferentieerd waar
het vroeger de gewoonte was, om
naar de fysiotherapeut om de hoek
te gaan. lijkt het nu goed om te
rekening te houden met zijn/haar
specialisatie.
Om er voor te zorgen dat u als patiënt
in Ede door de bomen het bos niet meer
ziet hebben 18 fysiotherapie praktijken in Ede zich verenigd in SaFysio
(samenwerkende fysiotherapeuten
Ede en omgeving). Uitgangspunt is de
onderlinge afstemming van de aangesloten fysiotherapeuten te verbeteren.
Daarnaast transparantie creëren voor

de patiënt zodat de juiste patiënt bij de
juiste therapeut terecht komt. U zult
als patiënt erop kunnen vertrouwen
dat een bij de vereniging aangesloten
fysiotherapeut U op professionele wijze
behandeld en zonnodig overleg pleegt
met een collega of daarnaar doorverwijst. De aangesloten praktijken komen
zeer regelmatig bij elkaar waarbij
intensief informatie uitgewisseld wordt.
Zo houden we elkaar op de hoogte van
elkaars mogelijkheden en onmogelijkheden. Alle aangesloten praktijken zijn
voor hun specialisaties ingeschreven in
het centraal kwaliteitsregister (www.
defysiotherapeut.com). Deze inschrijving houdt in dat uw fysiotherapeut

voldoet aan alle eisen van scholing en
nascholing. Bij SaFysio naast reguliere
fysiotherapie terecht voor alle onderstaande specialisaties:
Manuele therapie, kinderfysiotherapie,
bekkenfysiotherapie, sportfysiotherapie, orofaciaaltherapie, oedeemtherapie, psychosomatische fysiotherapie,
arbeidsfysiotherapie, geriatrie fysiotherapie. Graag nodigen we uit op onze
website www.safysio.nl voor een uitleg
over deze specialisaties. Hier kunt ook
eenvoudig uw keus maken voor uw
fysiotherapeut. Onze motivatie om de
kwaliteit te verbeteren ligt al jaren op
onze behandelbank. l
www.safysio.nl

24 uurs-zorg thuis:
een hospice aan huis
De enige zekerheid in het leven is
dat er ooit een einde aan komt. We
weten alleen niet van te voren
wanneer precies en hoe het zal
gebeuren. Dat is een stuk onzekerheid waar we allemaal mee moeten
leven. Onzekerheid die soms ook
kan leiden tot onrust, op het moment
dat we door ouderdom of ziekte met
onze eigen sterfelijkheid in aanraking komen. Dan is de grote vraag:
wie kan er voor mij zorgen tijdens
mijn laatste levensfase?
PrivaZorg Gelderse Vallei/
Utrechtse Heuvelrug e.o
Onze zorgverleners zijn zelfstandigen

Privazorg-GelderseVallei
www.privazorg-gelderseVallei.nl
Csaba Balint
Valleistraat 117
3902ZB Veenendaal
0318-528061 of 06-13322837

Privazorg Utrechtse Heuvelrug e.o.
www.privazorgutrechtseheuvelrug-eo.nl
Caroline Findhammer
Kiezelsteen 17
3991 SJ Houten
06-48281868

en werken op basis van opdrachten.
Wij vormen een klein team van gekwalificeerde , deskundige zorgverleners
die met u een zorgplan opstellen. 24
uurszorg betekent dat er 24 uur een
zorgverlener aanwezig is. Zij helpen u
met de verzorging, verpleging en huishoudelijke taken, waar nodig. Voor de
mantelzorgers en/of familie kan het een
rustig en veilig gevoel geven te weten,
dat er professionele zorg in huis is.
Vergoeding
De 24 uurs-zorg wordt op basis van de
afgegeven indicatie geleverd als AWBZzorg in Natura. Dat wil zeggen dat de
zorg vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (afgekort AWBZ) wordt
vergoed.
Op grond van deze wet is de zorgontvanger wel verplicht om een eigen
bijdrage over de ontvangen zorg te
betalen. Deze eigen bijdrage is inkomensafhankelijk en de hoogte daarvan
wordt vastgesteld door het Centraal
Administratie Kantoor (CAK). l

Voorwoord

Uitgelicht
Kind & gezondheid
Het Jagerhuis

Een gezond lichaam

Een gezonde geest
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Er zijn heel veel zaken belangrijk in het leven; gezin,
geld, relaties, familie, werk, enzovoorts. Maar alles
komt in een ander daglicht te staan als er sprake
is van een slechte gezondheid. Een goede gezondheid is dan ook het allerbelangrijkste wat er is in het
Morgana slaapkamers
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leven.
Samen met zorg-ondernemers en lokale specialisten
hebben we dit magazine voor u samengesteld. Slimm
Gezond! informeert u over allerlei facetten van zorg
en gezondheid. Voor u, uw kinderen en iedereen die
gezonder wil leven of gezond wil blijven.
Om gezond te blijven heeft u soms zorg nodig. Het
is altijd fijn als deze zorg bij u in de regio wordt
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Psoriasisdagbehandelingscentrum

Basic Trust Live
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geboden; daarom treft u in dit magazine enkel lokale
specialisten aan. Samen met de zorg-ondernemers
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Praktijk Chai

belichten we tal van mogelijkheden en oplossingen
om van bepaalde gezondheidsproblemen af te komen. Hierdoor kunt u zien dat voor sommige problemen hele simpele en doeltreffende oplossingen zijn.
Ook bieden veel specialisten veel meer zorg dan dat
de naam soms doet vermoeden. Maar hoe moet u dit
weten als het u nooit is verteld?
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En als specialisten uw probleem kunnen verhelpen,
Schrijver

waarom rust er op bepaalde behandelingen toch nog
steeds een taboe? Wij zijn ervan overtuigd dat dit te
maken heeft met een tekort aan kennis.

Colofon

Plaatsingen & media-advies:
Mattias Tepper
m.tepper@slimm-media.nl
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Slimm Gezond! informeert over zorg, licht specialis-
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op het gebied van zorg en gezondheid. Dus wees
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Slimm en lees Slimm Gezond!
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Disclaimer: Slimm Uitgeversgroep BV
stelt zich niet verantwoordelijk voor de
inhoud van de ingezonden redactie en
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uitgave mag op enigerlei wijze worden
vermenigvuldigd zonder schriftelijke
toestemming van de uitgever. Aan de
inhoud van deze uitgave kunnen geen
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Op een gezond leven,
Team Slimm Gezond!

Ps. Mocht u vragen- en/of opmerkingen hebben naar
aanleiding van bepaalde artikelen, neem dan gerust
contact op met de betreffende ondernemer.
Want zoals u heeft kunnen lezen; goede zorg is
altijd in de buurt

SLIMM GEZOND!

Slimm Gezond! verschijnt tweemaal per
jaar en wordt verspreidt via de deelnemende organisaties, huisartsenpraktijken
en diverse gezondheidscentra in de regio.
Slimm Gezond! wordt verspreidt in een
oplage van 5.000 exemplaren per regio.
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Samen bouwen aan een perspectief
Het Jagerhuis is een organisatie, die
met een jong en enthousiast team
begeleiding geeft aan mensen met
een stoornis binnen het autisme
spectrum, ADHD of een verstandelijke beperking. De begeleiding vindt
plaats in de thuissituatie of op één
van de landelijke gelegen locaties
van het Jagerhuis. Naast de individuele begeleiding is er kleinschalige dagopvang en logeeropvang in
weekenden en vakanties.
Het uitgangspunt van de ondersteuning
van het Jagerhuis is altijd de individuele
zorgvraag. Wat zijn iemands mogelijkheden en hoe kunnen deze gebruikt
worden om bijvoorbeeld nieuwe
vaardigheden aan te leren. Begeleiding is er vooral op gericht het kind of
de (jong)volwassene zelfredzamer te
maken, zodat zijn of haar kansen op een
zelfstandige plek in de maatschappij
worden vergroot. Voorbeelden van deze
begeleiding zijn:
• het ontwikkelen van sociale vaardigheden en deze in de praktijk brengen;
• hulp bij het maken van vrienden en bij
het samenspelen;

• hulp bij het maken van een planning
en overzicht houden over de agenda;
• kamertraining, voorbereiden op het
(begeleid) zelfstandig wonen;
• het op orde brengen van de administratie en het huishouden;
• het aanleren van vaardigheden als
reizen met het openbaar vervoer en
koken.
Financiering
De begeleiding kan vanuit het Persoonsgebonden Budget (PGB) betaald
worden. Het Jagerhuis is een erkende
AWBZ-instelling en kan daarom de
begeleiding in Ede en omgeving ook
vanuit Zorg in Natura (ZiN) bieden.
Voor informatie of aanmeldingen kunt u
contact met Het Jagerhuis opnemen of
een berichtje achterlaten op de website!
l

Het Jagerhuis
Tel: 0318 - 51 72 85
Fax: 0318 - 55 34 87
info@hetjagerhuis.nl
www.hetjagerhuis.nl

Lekker Pûh!!!, lekker geen dieet!
Er zijn steeds meer kinderen met overgewicht. Dat weet inmiddels iedereen.
Wat nu als ook uw gezin er mee te maken krijgt? Lekker Pûh!!!-gewichtsbeheersing, speciaal voor jongeren vierde onlangs haar 5-jarig bestaan. Inmiddels zijn er door heel Nederland consulenten actief, die kinderen begeleiden
naar een gezond gewicht.

SLIMM GEZOND!

Carla den Haan is enthousiast over deze
methode en vertelt: ‘Lekker Pûh!!! is
speciaal ontwikkeld voor jongeren in
de leeftijd van 5 tot 18 jaar. De methode
motiveert jongeren om zelf te kiezen
voor gezond eten en adviseert ouders
op het gebied van voeding en leefstijl.
Hierbij wordt rekening gehouden met
de leefwijze van het gezin.’
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Individuele begeleiding
‘In mijn praktijk begeleid ik kinderen
volgens de methode van Lekker Pûh!!!.
Na een intakegesprek wordt in elk
vervolgconsult een thema behandeld.
Natuurlijk komen voeding en beweging
aan de orde, maar ook seizoensgebonden thema’s zoals ‘de decembermaand’.
De afspraken zijn de eerste maand wekelijks en worden daarna afgebouwd.
Gedurende de groeiperiode zijn er
periodieke consulten.
Bij elk consult hoort schriftelijke in-

formatie, die de kinderen in een map
bewaren. Veel kinderen met overgewicht zijn of worden gepest. Naast informatie krijgen de kinderen huiswerkopdrachten, zodat zij hun zelfvertrouwen
hervinden. ‘Het boek over jezelf’, wordt
door het kind dan zelf gemaakt.’
Een aantal ziektekostenverzekeraars
vergoeden (gedeeltelijk) de consulten.
Consulenten van Lekker Pûh!!! zijn aangesloten bij de beroepsvereniging voor
gewichtsconsulenten. l

Carla den Haan.
Carla@lekkerpuh.net
Tel. 06-20801857.
www.lekkerpuh.net
www.kindenovergewicht.nl

Samen naar oplossingen werken
In de groei naar volwassenheid kunnen kinderen en jongeren soms voor uitdagingen komen te staan, waarbij ze (tijdelijk) een steuntje in de rug kunnen
gebruiken. Integratieve kinder-jeugdtherapie kan daarbij de helpende hand
bieden. Integratief wil zeggen, dat er naar het geheel gekeken wordt.
‘Diverse methodieken worden gebruikt
om zo samen met het kind of de jongere
naar oplossingen toe te werken.
Een kind of jongere is immers onlosmakelijk verbonden met zijn omgeving.
Zeker bij kinderen, die een ontwikkelingsuitdaging hebben, zoals bijvoorbeeld AD(H)D, PDD-NOS en autisme is
dit stuk van groot belang.
Maar ook bij meerbegaafdheid, hoog
sensitiviteit, boosheid/agressie, (faal)
angst, (echt) scheiding, adoptie, is
kijken naar het totaalplaatje uitgangspunt van de therapie.’
Eigen kracht
‘Door oplossingsgericht te werken, leren
kinderen, jongeren en natuurlijk ouders
uiteindelijk op een positieve manier
met hun uitdaging om te gaan. Alle
kinderen hebben immers ook positieve
kwaliteiten. Samen zorgen we ervoor,
dat deze kwaliteiten worden ingezet,
zodat er vanuit eigen kracht gewerkt
kan worden aan het leren omgaan met

hun uitdagingen. De manieren die
hiervoor gebruikt worden zijn uiteraard
steeds verschillend en zullen worden
afgestemd op de hulpvraag die speelt.
Enkele voorbeelden van mogelijke interventies: (rollen)-spellen, poppenspel,
bewegingsspelletjes, NLP, RET, Mindfulness (ACT), ontspanningsoefeningen,
gespreksvoering, creatieve therapie en
herkaderen van gedachten. De therapie
bestaat uit relatief korte trajecten en
worden veelal vanuit de aanvullende
zorgverzekering vergoed.’ l

Informatie over de werkwijzen of
vergoedingen zijn te vinden op
www.bloomkindercoaching.nl.
Maandag tot en met woensdag van
09.00 uur t/m 18.00 uur telefonisch
bereikbaar op nummer: 0318-510732.

Homeopathie: een
‘prikkelende’ geneeswijze!

Van der Reijden daarover: ‘Over homeopathie bestaan nog veel misverstanden.
Men denkt dat je er in moet geloven.
Zo dacht ik aanvankelijk ook, maar als
ik dagelijks goede effecten zie van een
paar minuscule korreltjes, is het voor mij
duidelijk. Het leukst is dat van de patiënt te horen: ‘Toen ik die korreltjes voor
het eerst innam, geloofde ik niet, dat het
iets voor mij kon doen en zie nu, mijn
migraine is sindsdien weggebleven!’

herstelvermogen
‘Het uitgangspunt van deze natuurlijke
geneesmethode is het stimuleren van
het lichaamseigen herstelvermogen.
Zie het middel maar als een prikkel die
precies op de juiste plaats in het lichaam
iets op gang brengt, een herstelproces.
Vanaf hier kan het lichaam weer zelf
orde op zaken stellen, dat wil zeggen
genezen. Daarnaast ga ik samen met
de patiënt na welke punten in iemands
leven het zelfherstel kunnen hinderen.
Hier kan bioresonantie een rol spelen,
waarmee ik gericht blokkerende factoren opspoor en eventueel behandel.
Dit is een logische aanvulling op mijn
homeopathie.’ l

R. van der Reijden
Arts homeopathie en bioresonantie
Bennekomseweg 36
6717 LM Ede
Telefoon 0318-620490
www.homeopathie-ede.nl

SLIMM GEZOND!

Reeds dertig jaar het vaste adres voor
homeopathie in Ede, waarbij vanaf
2006 ook bioresonantie haar plek in
de praktijk heeft gevonden. Als arts
is Van der Reijden gewend patiënten
van twee kanten te bekijken. Het is
belangrijk rekening te houden met
gestelde diagnose, medicijngebruik
etc. en de in te zetten homeopathische mogelijkheden. Ideaal is enkel
homeopathisch te kunnen werken,
maar dat is niet altijd mogelijk. Een
combinatie werkt vaak prima.
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Morgana, de meest
innovatieve slaapspeciaalzaak
We staan er niet altijd bij stil, maar een groot deel van ons leven speelt zich
af in bed. Dan is het natuurlijk wel zo prettig om comfortabel, maar vooral
ook ergonomisch verantwoord te liggen. Want een goede nachtrust bepaalt
tenslotte de kwaliteit van de dag!

SLIMM GEZOND!

Rijke historie
De oorsprong van het familiebedrijf
stamt al uit de 19e eeuw waar Gerbrand
Verrij op een bakfiets door de Hoeksewaard bedlinnen en aanverwante
artikelen verkocht. In de jaren 70 startte
de vader en moeder van Peter Verrij als
één van de eerste in Nederland met een
slaapspeciaalzaak in de plaats Brummen. De moeder van Peter heeft een
medische achtergrond, dus zij is zich in
de jaren tachtig meer toe gaan leggen
op het adviseren van verantwoorde en
ergonomische slaapsystemen. Peter is
samen met Jarmilla in 2004 de slaapspeciaalzaak Morgana gestart in het
Woonthemacentrum Van Ekeris (te-
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genwoordig Eijerkamp Veenendaal). In
2008 is daarbij het filiaal Utrecht op de
woonboulevard toegevoegd.
Gratis Slaaptest
Ieder mens is uniek: lichaamslengte,
gewicht en favoriete slaaphouding zijn
van belang bij de keuze van een nieuw
bed en matras. In een speciale Ergosleep-meetcabine, uniek bij Morgana,
wordt in 8 minuten uw zogenaamde
Slaap-DNA (Digitale Nachtrust A
 nalyse)
gemeten. Op deze wijze zijn wij in staat
om een matras, boxspring of lattenbodem te adviseren, die het best bij ú past.
Maatwerk dus! En er is al een slaapoplossing vanaf € 845,-

Bij Morgana bent u verzekerd
van een goede oplossing
Door een combinatie van de wetenschappelijke slaaptest en de jarenlange
ervaring, zijn wij ervan overtuigd, dat
wij, met ons team, mensen met specifieke rug- en/of nekklachten op een
verantwoorde wijze adviseren. Mocht u
desondanks niet tevreden zijn over uw
aankoop, dan bieden wij u 90 dagen
lang slaapgarantie. Dát biedt zekerheid en een veilig gevoel.En uiteraard
worden al onze producten gratis thuis
bezorgd en vakkundig gemonteerd.
Wilt u meer weten?
Kom dan gerust langs en ervaar de
mogelijkheden die Morgana biedt. Doe
de gratis slaaptest voor een professioneel advies en maak kennis met onze
uitgebreide c ollectie slaapmeubelen,
linnenkasten en bedtextiel.
De ruime collectie van Morgana biedt een passende
oplossing voor iedere smaak en
elk budget. l

Jarmilla en
Peter Verrij

MORGANA, mijn stijl van slapen
Einsteinstraat 1, Veenendaal
Hollantlaan 17, Utrecht
www.morgana.nl

Acupunctuur bij chronische klachten
Bij acupunctuur denkt men meestal aan pijnbestrijding, stoppen met
roken en afslanken. Acupunctuur is veel meer en kan worden gebruikt
om veel andere klachten te behandelen.
Naast de behandeling van acute klachten, zoals hooikoorts, allergie, hoofdpijn,
rugklachten, spierpijn en gewrichtsaandoeningen, wordt acupunctuur al meer
dan 2000 jaar met succes toegepast bij
de behandeling van chronische problemen, zoals astma, spijsverteringsklachten, chronische vermoeidheid en
depressie. Uit recent klinisch onderzoek
is gebleken, dat acupunctuur zelfs werkt
bij complexe hormonale ziekten, zoals
diabetes, schildklieraandoeningen en
vruchtbaarheidsproblemen. Hoe vaak
hoor je niet dat je maar moet ‘leren
leven met je klachten’ of dat je voor de
rest van je leven zware medicijnen moet
slikken met vervelende bijwerkingen? In
veel gevallen kan acupunctuur de klachten dan toch verhelpen of verminderen!
Acupunctuur voor kinderen
Veel jonge kinderen hebben last van
verkoudheid, eczeem, oorontsteking,
bronchitis en astma. Shonishin is een
speciale vorm van acupunctuur zonder
naalden, die zeer snel en effectief werkt.

Vaak zijn er slechts een paar behandelingen nodig om een klacht
te verhelpen.
Niet alleen bij klachten
maar ook preventief
Winterdipje of voorjaarsmoeheid?
ºAcupunctuur werkt erg goed als
preventiemiddel om te voorkomen dat
je ziek wordt. Regelmatige behandeling
versterkt je weerstand en geeft je meer
energie.
Ziektekostenvergoeding
Acupunctuur wordt geheel of gedeeltelijk vergoed door de meeste aanvullende ziektekostenverzekeringen. l

Acupunctuur bij u in de buurt:
Acupunctuurcentrum Veenendaal
Wilhelminastraat 1
3901 DA Veenendaal
Telefoon 0318-510429
www.acupunctuurcentrumveenendaal.nl

Acupunctuurcentrum Ede
Lutulistate 35
6716 NP Ede
Telefoon 0318-846656
www.acupunctuurcentrumede.nl
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Zorgverzekering
Iedereen die in Nederland woont of
werkt is wettelijk verplicht een basisverzekering te hebben. De basisverzekering dekt de standaardkosten
van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis
of apotheek. Mensen kunnen zich
aanvullend verzekeren voor kosten
die niet in het basispakket zitten,
zoals beperkte fysiotherapie of tandartsbezoek. De vergoedingen en de
premie verschillen per verzekeraar.
De overheid bemoeit zich niet met
aanvullende verzekeringen.

Mantelzorg
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Waar vind ik informatie
over mantelzorg?

Voor informatie over mantelzorg
kunt u terecht bij Mezzo, de land
elijke vereniging voor mantelzorger
s
en vrijwilligerszorg. Mezzo biedt
ook hulp en ondersteuning aan
mantelzorgers.
Meer informatie kunt u vinden op
de website mezzo.nl

Bron:
Informatie Rijksoverheid
www.rijksoverheid.nl
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Thuiszorg
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Psoriasisdagbehandelingscentrum ‘Midden-Nederland’ in Ede:

Zichtbaar beter!
Psoriasis is een veel voorkomende huidziekte, die ‘vervelend’ kan zijn en zelfs tot
belangrijke belemmeringen in het functioneren kan leiden. De hinder van psoriasis kan door een goede huidverzorging enigszins verzacht worden. In Ede vindt u
een dagbehandelcentrum dat gespecialiseerd is in psoriasis.

SLIMM GEZOND!

Het psoriasisdagbehandelingscentrum
Midden-Nederland is ontstaan vanuit
een behoefte van psoriasispatiënten om
zonder opname in een ziekenhuis toch
een plezierige behandeling te kunnen
krijgen, die minstens zo effectief is als
een klinische behandeling. Wanneer
u voor het eerst komt, krijgt u een
intakegesprek met één van de in het
centrum werkzame dermatologen. Bij
deze kennismaking wordt onder andere
aandacht besteed aan voorafgaande behandelingen, aan gebruikte medicijnen
en aan uw wensen en verwachtingen.
Samen met een onderzoek van uw huid,
waarbij wordt vastgesteld om welke
vorm van psoriasis het gaat, zal dit
leiden tot een advies en een individueel
behandelplan.
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Wat kunt u verwachten?
U zult ervaren, dat wij u meer behandelingsmogelijkheden kunnen bieden dan
de doorsnee ziekenhuizen of poliklinieken. Hoewel wij u uiteraard geen
garantie op een volledige genezing
kunnen geven, bestaat het effect van
de behandeling uit een vrijwel gave tot
geheel gave huid, inclusief de behaarde
hoofdhuid, gedurende een langere periode. Door onze unieke hoofdbehandelingen zal ook de behaarde hoofdhuid in
de meeste gevallen weer glad en soepel
worden. In het centrum kunt u onder
deskundige leiding leren hoe u zelf
uw huidaandoening kunt behandelen,

zodat u na de kuur zo lang mogelijk uw
huid gaaf kunt houden.
Opvang en begeleiding
Er wordt naar gestreefd een sfeer te
scheppen, waarin iedereen zich thuis
kan voelen. In de huiselijke entree, op
het gezellige terras of in de multifunctionele recreatieruimte, zult u tijd vinden
voor een gesprek met medepatiënten
of met de behandelende staf. Tijdens
de behandelingen wordt u regelmatig
gecontroleerd door één van de dermatologen, die u aan het einde van de kuur
nadere adviezen geeft.
Behandelingen
Afhankelijk van het type psoriasis en
uw ervaringen, wensen en behoeften, kunnen wij u een scala aan behandelingsmogelijkheden aanbieden. De
volgende mogelijkheden staan u in ons
centrum ter beschikking:
· Zoutbaden met belichtingen: de door
ons gegeven behandeling, zoutwaterbaden gevolgd door kortgolvig
ultraviolet B-licht, komen op deze
wijze overeen met een ‘Dode Zeebehandeling’;
· Kort contact-therapie met ditranolcrème: na de hierboven genoemde
belichtingen worden, bij de meeste
patiënten, de psoriasis plekken ingezalfd met ditranolcrème. Deze heeft
een anti-psoriatische werking en moet
gedurende ongeveer één uur intrek-

ken. Na het intrekken van de ditranol
crème worden de restanten ervan
onder de douche afgewassen;
· Meladininebad met UVA-belichting:
bij deze behandeling wordt meladinine
aan het badwater toegevoegd. Doordat
er geen tabletten worden ingenomen
blijven de nadelige effecten hiervan,
zoals bijvoorbeeld misselijkheid en
oogbezwaren, achterwege;
· Meladininecrèmes met UVA: het is ook
mogelijk om meladinine in crèmevorm
aan te brengen alvorens deze met UVlicht te behandelen;
· Hoofdbehandeling: ook plekken op het
behaarde hoofd kunnen goed behandeld worden;
· Extra belichtingen: bijvoorbeeld op
knieën, ellebogen en andere hardnekkige plekken.
Geïnteresseerd?
U vindt het Psoriasisdagbehandelingscentrum Midden-Nederland in Ede.
Meer informatie? Neem telefonisch
contact op of kijk op onze website. l

Psoriasisdagbehandelingscentrum
Midden-Nederland
Padberglaan 10
6711 PD Ede
Tel. 0318 650 776
info@psoriasis-ede.nl
www.psoriasis-ede.nl

Shiatsu voor iedereen!
Shiatsu is een massagevorm, waarbij acupressuurpunten worden ingezet
om blokkades in het lichaam op te heffen en de energie te laten stromen.
Hierdoor wordt de balans tussen lichaam en geest hersteld. De Traditionele
Chinese Geneeswijze vormt de basis van de Shiatsu-therapie.
Voor wie is het geschikt en bij welke
klachten? Paula Lumenta zegt daarover:
‘De therapie is geschikt voor iedereen,
ook voor zwangere vrouwen, baby’s en
kinderen. In principe is Shiatsu bij veel
klachten toepasbaar; ook voor ‘vage’
klachten. Tevens kan het bij een aantal
chronische ziekten een verlichting van
de klachten geven.’
Mijn manier van werken
‘Na een uitgebreid intake-gesprek
begin ik met de Shiatsu- massage-therapie. Naast de therapie geef ik, indien
nodig, praktische en voedingsgerichte
adviezen mee naar huis. Ook besteed
ik aandacht aan Do-Inn, een vorm van
zelfmassage. Ik plan altijd ruim tijd in
voor een consult.’
‘Ik heb de 3-jarige Shiatsu-therapie
opleiding gedaan, daarna de 2-jarige
Westerse Medische Basiskennis-opleiding en tot slot een 1-jarige opleiding
Voedingsleer. Ieder jaar volg ik een

aantal bij- en nascholingen. Sinds 2006
heb ik een eigen praktijk in de bosrijke
omgeving van Ede.’
Vergoedingen
‘Afhankelijk van uw aanvullende verzekering, kunnen de kosten vergoed
worden. Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Traditionele
Chinese Geneeskunde de ZHONG. Tevens ben ik aangesloten bij de overkoepelende organisatie TBNG/RBNG. Dit
is het HBO- register Beroepsbeoefenaren Natuurlijke Gezondheidszorg.Voor
informatie hierover kunt u zich wenden
tot uw eigen zorgverzekeraar.’ l

Paula Lumenta, Shiatsu-therapeute
Zonneoordlaan 9
6718 TK Ede
Telefoon 06 4258 3468

Meten - Weten - Puur gezond eten!
Anne-Marie Koenraad, gewichtsconsulent zegt daarover: ‘Het eerste wat aan
bod komt, is een uitgebreide intake.
Hierbij wordt gesproken over het
huidige eetpatroon, het lijnverleden,
eventuele ziekten of

aandoeningen, motivatie, eetgedrag en
de oorzaak van het overgewicht.
Er worden verschillende metingen
gedaan, waaronder een Bia-meting,
waarbij de lichaamssamenstelling in
beeld wordt gebracht. Ook wordt een
bloedonderzoek verricht om risico’s
uit te sluiten. Uiteindelijk kijken we
samen met de cliënt naar het plan
van aanpak. De doelgroep waar
WeetJeSlank op gericht is, zijn
volwassenen met een BMI van
30 of meer (obesitas). Er wordt
altijd gekeken of het medisch
verantwoord is om deel te
nemen aan het programma van
WeetJeSlank.’
Persoonlijke
begeleiding
‘De begeleiding en coaching
ligt in mijn handen. Juist
die persoonlijke begeleiding
is belangrijk om de cliënt te

steunen en hulp
te bieden. Geen
loze beloftes,
maar we werken
juist naar realistische doelen. Een
traject begint
vaak met maaltijdvervangers.
Maar dit is een
tijdelijke fase.
Het einddoel is een duurzaam resultaat:
een gezond eetpatroon en een gezonde
leefstijl. Het geeft zoveel voldoening als
het je lukt om er 20 kilo af te krijgen. Je
voelt je zoveel beter. Uiteindelijk krijg
je er een totaal ander leven door; aldus
een cliënt.’ l

Obesitaspoli WeetJeSlank
Gezondheidscentrum Lunteren
Barneveldseweg 11a
6741LH Lunteren
Telefoon 06-45726193
info@weetjeslank.nl
www.weetjeslank.nl

SLIMM GEZOND!

Veel mensen kampen met overgewicht en zijn al vele malen teleurgesteld
in de vele ondernomen afslankpogingen. Veel dieetmethodes zijn verre van
gezond en geven niet het beloofde resultaat. Bij WeetJeSlank wordt u op
medisch verantwoorde manier begeleid.

9

Holistic Pulsing, lichaam als kompas
Het beste ‘goede advies’ heb je nu onder handbereik: je eigen lichaam. Met
Holistic Pulsing, een bijzondere vorm van lichaamsgerichte therapie, word
je op een zachte manier uitgenodigd om de wijsheid van je eigen lichaam te
leren kennen. Dit bewijst Wytske Dijkstra in haar praktijk in Wageningen.
Wytske: ‘Liggend op de massagetafel
en met makkelijk zittende kleding aan,
kom je door de ritmische bewegingen al
snel tot rust. Lichaam en geest ontspannen zich.
Bijna als vanzelf word je je bewust van
wat er voor jou op dat moment belangrijk is. Er ontstaat meer ruimte op fysiek,
mentaal, emotioneel en/of spiritueel
vlak.’
Werkt preventief voor je
gezondheid
‘Holistic Pulsing werkt als het druk
of spannend is in je leven, als je het
vertrouwen in je lichaam bent kwijtgeraakt, als je veel negatieve gedachten
hebt over jezelf of anderen, als je wilt
genieten van een stromend en levend
lijf. Holistic Pulsing werkt preventief
voor je lichamelijke en geestelijke
gezondheid.
Holistic Pulsing wordt ook ingezet als
ondersteuning bij andere therapieën.’

‘Wil je écht aan de slag, dan helpt een
traject van acht sessies met mindfulness-oefeningen op cd’s je goed op weg.
Als je al bekend bent met lichaamswerk, kun je ook kiezen voor een
enkele sessie.’
De klant verteld: ‘Het was bijzonder
om te ervaren, dat ik tijdens een sessie
kon waarnemen welk thema op dat
moment belangrijk was. Ze zeggen wel
‘The body is wise’ en de sessies raken
opnieuw het besef om goed te luisteren
naar wat je lijf al lang weet.’ l

Massagepraktijk In2flow
Wilhelminaweg 5, Wageningen
Telefoon 06-11 06 87 72
info@massagepraktijk-wageningen.nl
www.massagepraktijk-wageningen.nl

Wat kunt u met een stemcoach?
Een stemcoach begeleidt een cliënt
op het gebied van de verbale communicatie en leert via technieken een
gewenst stemgebruik aan, zodat men
te allen tijde op een efficiënte manier
met de ander kan spreken.

SLIMM GEZOND!

‘Dit kan nodig zijn, omdat men een
spreekberoep heeft of anderszins veel
spreekt met mensen of zich daar in wil
bekwamen (spreken voor groepen).
Denk ook bijvoorbeeld aan junior
executive, wijnverkoper en kookcursussen, telefoniste, accountant met te
zachte stem.’

10

Zingen en spreken één geheel
‘Ik ben logopedist en heb ook een zangopleiding gevolgd, omdat ik zingen en
spreken meer zie als een geheel. Men
gebruikt in beide gevallen de stembanden. Doordat ik geruime tijd werk als
docent logopedie, heb ik veel ervaring
op het gebied van het aanleren van een
makkelijk toegankelijk spreekgedrag.’
Werkwijze
‘Tijdens het eerste gesprek wordt er
een opname gemaakt van het spreken

Beatrixlaan 7, 6713 PR Ede
Telefoon: 0318-615444
aathave@che.nl
www.stemcoachannemarietenhave.nl

en kunnen we samen onderzoeken wat
het meeste opvalt en waar we aan gaan
werken.
Men kan hier denken aan:
- Houding (ontspanning)
- Adem(buikademhaling, adempauze,
ademverdeling)
- Stem (volume, vrij, helderheid, dynamiek, muzikaliteit, hoog/laag)
- Articulatie (verzorgd, ritme, tempo)

Directe feedback
‘Na de eerste sessie verloopt het
leerproces vanzelf en wordt de cliënt
gecoacht met intervallen, die het beste
bij hem of haar passen. We werken
intensief met voicerecorder, zodat men
directe feedback krijgt. Men wisselt ook
steeds af in de rol als spreker en luisteraar. Dit gebeurt in een open en speelse
sfeer en interactief.’ l

Genezing uit een draadje?

‘Elektro-therapeutisch apparaat
bootst zenuwimpulsen na’
Een medisch apparaat, dat ontstekingen remt, pijn bestrijdt, de bloedcirculatie verbetert, stijfheid van
ledematen en vermoeidheid opheft.
Het is een revolutionaire ZuidAfrikaanse vinding. Het apparaat
wordt daar al meer dan 10 jaar met
groot succes gebruikt door mensen
met ME of MS. Prof. Christiaan Barnard, de chirurg die in 1967 als eerste een harttransplantatie uitvoerde,
gebruikte het apparaat met succes
voor zijn reumatische artritis.

‘Het lichaam wordt geholpen om
meer ATP (de levensmolecule van de
mens) aan te maken, waardoor het immuunsysteem weer gaat functioneren
en de hormoonhuishouding weer in
evenwicht komt. Met die kleine stroomimpulsen kun je veel ziektes, pijnen,
ontstekingen en energiegebrek te lijf
gaan. Meestal worden kwalen en ziektes met veel verschillende medicijnen
aangepakt. ‘Nu weten we hoe we op
celniveau het lichaam kunnen helpen
om zelf die stoffen aan te maken’, aldus
professor Van Papendorp uit Zuid-Afrika. Recent wetenschappelijk onderzoek
heeft uitgewezen, dat de APS‑stroom in
het lichaam de productie van de uiterst

belangrijke stof ATP (Adenosine Trifosfaat) met 500% verhoogt. ATP is de
chemische naam voor de energie van de
mens. Daarom worden ME, MS, fibromyalgie en vele andere energieziektes zo
succesvol aangepakt.’
Gwenda: ‘Ik ben met APS-therapie
in aanraking gekomen op zoek naar
genezing voor mijzelf. Jarenlang heb
ik last gehad van fibromyalgie en ME,
zo erg zelfs, dat ik weinig meer kon. De
reguliere geneeskunde bood nagenoeg
geen verbetering. Ik kwam in contact
met huisarts dr. Bak uit Leerdam. Hij
heeft mede de APS-therapie vanuit Zuid
Afrika in Nederland geïntroduceerd. Ik
ben daarmee behandeld en ben inmiddels van mijn pijnen af.’
Voor wie is de APS-therapie geschikt
‘Voor iedereen met chronische en acute
aandoeningen. Ook geschikt voor het
behandelen van sportblessures. Er zijn
cliënten die ik behandel, die al elders
genezing hebben gezocht. Mensen
tegen wie bijvoorbeeld wordt gezegd:
‘Voor u hebben we niets, alleen pijnstillers’ of ‘u moet geopereerd worden’.
Of erger u moet er mee leren leven. Ik
heb een vrouw behandeld die volgens
de arts een nieuwe knie nodig had en
veel pijn had. Ze heeft de therapie twee
maanden genoten en is van de pijn af.’
Resultaten zijn erg goed
‘Voor een behandeling moet u een uur
reserveren. U zit maximaal 32 minuten per behandeling aan het APSapparaat. Het aantal noodzakelijke
behandelingen varieert per persoon
en per aandoening. Ik stel de cliënten

Behandeling op de werkvloer
‘Bedrijven zien ook hun kans met APStherapie en richten een herstelplek op
de werkvloer in. Zo kunnen werknemers de behandeling op de werkvloer
krijgen. Het geeft minder uitval en zo
meer leef- en werkplezier. De APStherapie is een goede mogelijkheid in
de richting van werkhervatting of verzuimpreventie. Door de ondersteuning
van de begeleiding die ik geef, is er een
mooie combinatie om de herstelplek in
uw bedrijf tot een succes te maken.’
Neem contact op met ‘Basic Trust Live’
voor APS-therapie. Voor behandeling op
het gebied van acute en chronische pijn,
bel: 0318843294 l

Praktijk Basic Trust Live
Bezoek adres:
Kelvinstraat 24,
6716 BW Ede
Zuidwenk 82d,
3751 CG Bunschoten Spakenburg
Tel.: 0318843294
Fax: 084-8767992
www.basictrustlive.nl

SLIMM GEZOND!

Henk en Gwenda van de Vuurst, beiden
APS-therapeut vertellen: ‘Sinds drie jaar
wordt het apparaat geïmporteerd in Nederland. Het APS‑apparaat (Action Potential Simulation) produceert stroomimpulsen, identiek aan de zenuwimpulsen
in het lichaam zelf. Het is het enige
elektrotherapeutische apparaat, dat
deze zenuwimpulsen kan nabootsen.’

wel voor minimaal 10 behandelingen
te nemen, die het liefst binnen vier
weken moeten plaatsvinden. Dit geeft
het beste resultaat. Daarna kan men
als de behandeling aanslaat met een
onderhoudsbehandeling toe. Inmiddels is er een beroepsvereniging van
APS-therapeuten, de BVAT, waar ik
lid van ben. Zij onderhoudt contact
met ziektekostenverzekeringen die nu
de APS-behandelingen in hun pakket
opgenomen hebben.’
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Het Schrijver systeem ® , voor al uw vochtproblemen

Een droge woning is beter
voor uw gezondheid!
Het risico van een vochtig huis voor de gezondheid van de bewoners wordt vaak onderschat
of niet onderkend. Onderzoeken wijzen uit, dat meer dan 3 miljoen mensen in Nederland
met ziektes en aandoeningen direct of indirect extra gevoelig zijn voor vocht.
Vocht in huis kan chronische klachten en ziektes, zoals astma, reuma, ademhalings- en
longproblemen verergeren. Er zijn zelfs indicaties, dat vochtschimmels de oorzaak zijn van
bepaalde allergieën. Een drogere woning betekent dus ook een gezondere leefomgeving.
waardevermindering van uw woning.
De zichtbare gevolgen bemoeilijken
de verkoop, de onderhouds- en
renovatiekosten. Te hoge energiekosten
drukken de verkoopwaarde.
Het Schrijver systeem®
is de oplossing
Het Schrijver systeem® is speciaal
ontwikkeld om vochtoverlast in
woningen structureel op te lossen.
Het systeem is na uitgebreide testen
al bij meer dan 40.000 woningen en
gebouwen in Nederland met succes
aangebracht.

De meest voorkomende oorzaken
van vocht zijn: optrekkend vocht uit
kruipruimtes en kelders, condensatie
van ‘leefvocht’, doorslaand vocht door
bouwkundige gebreken en isolatie
zonder goede ontluchting.
Isolatie van de spouwmuur zorgt, als
er geen dampdoorlatende materialen
zijn gebruikt, voor slechte ontluchting
van de spouw. De muur ademt dan niet
meer, absorbeert alsmaar meer vocht,
kan dat niet afvoeren en er ontstaan
natte muren en condens. Ook dubbele
beglazing en kierafdichting zorgen vaak
voor een hoge relatieve vochtigheid in
huis en met vocht verzadigde muren.

SLIMM GEZOND!

Direct zichtbare gevolgen
De eerste symptomen van teveel vocht
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Vóór...

zijn beslagen ramen, loslatend behang,
schimmels in hoeken en achter kasten,
vochtplekken op wanden en plafonds
en een muffe geur.
Tevens zorgt vocht voor veel extra
kosten, zoals hogere energiekosten en
extra schoonmaakwerk.
Ook extra schilder- en stucwerk en

Het Schrijver systeem® zorgt, dat
vochtproblemen verdwijnen en de
vochtbalans in huis via natuurlijke
ventilatie wordt hersteld. Snel,
duurzaam, geen bouwkundige
overlast, zonder chemicaliën en
milieuvriendelijk.
Dankzij het Schrijver systeem® krijgt u
een drogere woning met als voordelen:
minder schoonmaakwerk en onderhoud
aan uw woning, lagere stookkosten en
waardebehoud van uw woning.

‘Structureel vochtprobleem betekent
waardevermindering van uw woning’
uiteindelijk reparaties of renovatie van
kozijnen, vloeren en in het ergste geval
muren. Wordt het vochtprobleem niet
structureel opgelost, dan betekent dat

Meer weten?
Kijk dan op www.schrijversysteem.nl
Direct advies en prijsopgaaf voor uw
woning via telefoon of e-mail. l

Ná...
Schrijver Systeem®
Vochtbestrijding BV
Homoetsestraat 10, 6661 LA Homoet
Tel. 026 - 472 20 39
info@schrijversysteem.nl
www.schrijversysteem.nl

Balans tussen lichaam en geest
Body2Mind helpt mensen, die het geloof in zichzelf even kwijt zijn, weer
terug te vinden. Op zoek naar de balans tussen lichaam en geest. Het een
kan niet zonder het ander. Daarom
biedt Body2Mind een combinatie
van zowel geestelijke als sportieve
begeleiding.
Henny van den Berk van Body2Mind
zegt: ‘Door middel van deze combinatie
maken we mensen bewust van het feit,
dat zij een uniek geheel zijn van geest
en lichaam. Als een van beide niet in de
balans is, is immers ook hun dagelijkse
balans verstoord.
Al in de oudheid is deze vorm van
therapie gegeven, maar in de loop der
tijden verdwenen. Toch is deze tweezijdige benadering ook vandaag de dag
succesvol.’
Wacht niet te lang
‘Klachten, zoals vermoeidheid in
lichaam of geest, rusteloosheid, het
gevoel dat stress je leven beheerst, het
even niet meer zien zitten, zijn klachten
die via deze vorm van therapie goed te
behandelen zijn. Hoe lang een behandeltraject duurt is moeilijk aan te geven.

Dit zal afhangen van de ernst van de
klacht. Dus niet wachten totdat het te
laat is maar op tijd hulp inroepen. Dat
verkort de weg van herstel aanzienlijk.
Maak vrijblijvend een afspraak. Het
intake gesprek is gratis.’
Body2Mind is aangesloten bij de Stichting ter Bevordering van de Alternatieve
Geneeswijze. Zowel de ethiek als ook
de kwaliteit is gewaarborgd. Body2Mind beschikt over specialisaties als
life-coach, counselor als ook sportcoach,

bewegingsdeskundige en GALM-coach.
Met andere woorden: Body2Mind voor
een complete begeleiding voor zowel
lichaam als geest. l

Body2Mind - Henny van den Berk
Nijhofflaan 166, 3906 ET Veenendaal
Tel. 0318-541755 / 06-22200023
info@body2mind.nl
www.Body2Mind.nl

Hooggevoelig, ben ik dat?
Herkenning doet wonderen. Daardoor vallen er ineens allerlei puzzelstukjes
in elkaar. Annek Tol ontmoet veel mensen die al jaren tobben en denken dat
er wat mis is met ze.

Annek Tol is trainer en counselor,
gespecialiseerd in hoogsensitiviteit. Ze
geeft met veel humor lezingen, workshops en trainingen over het onderwerp
en geeft individuele begeleiding in haar
praktijk. Ze benadrukt het belang van
het herkennen van hoogsensitiviteit.
Want als je daar geen rekening mee
houdt, ontwikkel je juist klachten.

Veel sensitieve mensen weten helemaal
niet dat ze anders denken dan anderen.
Mensen menen dat ze tekortschieten
of ervaren steeds dat ze de wereld niet
aankunnen omdat ze zo vaak overprikkeld zijn. Ze putten zich uit in een
poging zich aan te passen, maar krijgen
dat niet voor elkaar. En het levert
slechts een gevoel van minderwaardigheid op, stress, vermoeidheid en regelmatig burnout.
Cursussen van Annek Tol werken preventief. Doel is steeds betere manieren
te vinden om gevoeligheid te integreren
in je leven, zodat het geen last, maar
eerder een verrijking wordt. l

Annek Tol
@tol training en coaching
hoogsensitiviteit
www.annektol.nl
atol@hetnet.nl
tel. 06 1444 2327

‘I k dacht dat ik
gek was, omdat
ik de wereld
anders ervaar
dan anderen’

SLIMM GEZOND!

‘Och,’ verzucht een cursist, ‘had ik
dit eerder geweten! Ik heb me altijd
anders gevoeld, maar er is gewoon een
naam voor en hier herken ik zoveel
van!’ Intens waarnemen, gevoelig zijn
voor sfeer, geluid of licht, emoties van
anderen voelen als van jezelf: typische
eigenschappen van hooggevoeligheid.
Maar ook slecht tegen drukte kunnen, prikkelbaar en vermoeid zijn of
overspoeld worden door de omgeving.
‘Ik heb lang gedacht dat ik gek was,
omdat ik de wereld anders ervaar dan
anderen.’
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Ont-moeten, helpen loslaten
Niet meer moeten, maar mogen en willen. Dat leidt tot
het ontmoeten van jezelf en van elkaar. Dat haalt je uit
de eenzaamheid en geeft verbinding.

René Kramer legt uit: ‘Ont-moeten helpt
je bij het loslaten van alle ‘moetens’;
de verwachtingen die anderen van je
hebben, maar juist ook van de verwachtingen die je van jezélf hebt.
Soms hebben gebeurtenissen uit het
verleden invloed op ons functioneren en
merk je dat je vastloopt. Maar het kan
ook goed zijn, dat je door onverwachte
gebeurtenissen, zoals ziekte van jezelf
of een naaste, een nieuwe weg moet
vinden in mogelijkheden en verwachtingen.
Ik wil je helpen bij het (her)vinden van
jezelf. Wie jij bent, wat jij wilt betekenen en hoe je weer op een goede
manier verder kunt.’
Ervaringsgericht werken
‘Uit eigen ervaring weet ik dat het leven
niet maakbaar is. Veel van wat ons
overkomt, hebben we niet in de hand.
Hoe we echter met onze ervaringen

omgaan, waar we ons op focussen, dáár
kunnen we iets mee. Daarin kunnen we
gebruik maken van de vaardigheden en
talenten van onszelf en van onze naasten. Daarom werk ik ervaringsgericht:
wat je in het hier en nu nodig hebt, dát
is belangrijk.
Daarnaast ben ik christen en geloof ik in
de helende kracht van God.
Ik stel geen diagnoses en plak dus geen
etiketten, maar werk vanuit de ont-moeting met elkaar in het hier en nu.’
Nieuwsgierig geworden?
Kijk op: www.ont-moeten.nl l

Ont-moeten
Jachtlaan 71
6713 KL Ede
Telefoon 0318- 64 10 24
rene@ont-moeten.nl
www.ont-moeten.nl

Zijnsoriëntatie biedt nieuw perspectief!
Ben je op zoek naar inspiratie, nieuwe zingeving en naar meer plezier en voldoening in
je leven? Of ben je altijd moe en gestrest en verlang je naar meer rust en gemak? Maar
ook als je zoekt naar meer inzicht, helderheid en begrip over jezelf en/of je kinderen,
leer dan met een open, frisse blik naar jezelf en de wereld te kijken.

SLIMM GEZOND!

Louky Vos, met veel ervaring op het
gebied van zowel psychologische als
opvoedingsvragen, licht toe: ‘Door je
leven middels meditatie in overeenstemming te brengen met je oorspronkelijke aard, raak je weer geïnspireerd
en levenslustig.
Kwaliteiten als kracht, lichtheid en
helderheid zijn dan vanzelfsprekend
aanwezig.
Het gaat steeds weer om de open
houding die je inneemt, ongeacht de
omstandigheden, waarin je je bevindt.
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Er worden diverse methoden en technieken aangereikt waarmee je jezelf
leert begeleiden, zoals lichaamswerk,
meditatie, bewustzijnsoefeningen en
visualisatie.’
Leef JE geluk
‘Vanuit een ruime milde blik krijg je
helder zicht op je veelal onbewuste gedachten- en gedragspatronen en word

je uitgenodigd om je belemmerende
gedachten over jezelf los te laten.
Je wordt vervolgens uitgedaagd om
verantwoordelijkheid te nemen voor je
eigen geluk en je leven vorm te geven
op een manier die echt bij je past en die
zowel jou goed doet als de mensen om je
heen.’ l

Praktijk voor Bewustzijnsontwikkeling
Mw.drs. L.B.A. Vos-Gaster
gz psycholoog en orthopedagoog
Hertenlaan 17, 6705 CA Wageningen
Tel. 0317 413419 / 06 42590062
loukyvos@chello.nl
www.loukyvos.nl
www.zijnsorientatie.nl
BIG geregistreerd
Aangesloten bij de Beroepsvereniging
van Zijnsgeoriënteerde begeleiders

CHAI, Praktijk voor Psychologische
Hulpverlening en Mediation in Ede
Satish Jong-Doekharan en Pieter Jong runnen samen CHAI, de Praktijk voor
Psychologische Hulpverlening en Mediation. CHAI staat voor leven. De
praktijk bestaat uit twee onderdelen. Satish richt zich op de psychologische
hulpverlening, terwijl Pieter de conflictbemiddeling (mediation) voor zijn
rekening neemt. Indien cliënten daar prijs op stellen, kunnen zij gezamenlijke
ondersteuning bieden.
sieve klachten, angst- en paniekklachten; psychisch lijden door lichamelijke
klachten (pijnen); rouwverwerking;
problemen met werk, werkloosheid of
studie; problemen die samenhangen
met een andere levensfase, zoals volwassen worden, kinderen krijgen, ouder
worden; psychische problemen die
samenhangen met geloofsvragen.
Wanneer u zich aanmeldt, proberen we
in ongeveer twee gesprekken helder te
krijgen wat het probleem is. In overleg met u wordt er een behandelplan
gemaakt. Het streven is om kortdurend
te werken.’

‘D e uitdaging in
onze praktijk
is om in alle
omstandigheden
weer opnieuw
het leven te
(her)vinden’
Satish (45) zegt hierover: ‘Ik ben in 1992
afgestudeerd als psycholoog en heb mij
daarna gespecialiseerd als eerstelijnspsycholoog en systeemtherapeut. Ik ben
geregistreerd in het BIG-register voor
gezondheidszorgpsychologen. Verder
ben ik lid van de Nederlandse Vereniging van Relatie- en Gezinstherapie
(NVRG) en van de Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen (LVE).
In 2007 heb ik een mediation-opleiding
gevolgd bij het Nederlands Instituut
voor Psychologen (NIP). Ook ben ik
aangesloten bij een Vereniging van
Christen-professionals in de Geestelijke
Gezondheidszorg (ELIAGG).’
Klachten en werkwijze
‘U kunt bij mij terecht met partner- en
relatieproblemen; familieproblemen die
psychisch lijden veroorzaken; depres-

Vergoedingen
Vanuit het basispakket worden vijf
gesprekken vergoed met een eigen
bijdrage van € 20,- per gesprek. Wanneer u aanvullend verzekerd bent voor
psychologische hulp, kunnen er meer
gesprekken vergoed worden, afhankelijk van uw verzekeraar en uw polisvoorwaarden.
Pieter Jong (48) vult aan en vertelt:
‘Ik ben in 1989 afgestudeerd als jurist
en heb vanaf 1990 een brede ervaring
opgedaan op het gebied van milieu,
water, ruimtelijke ordening en bouwen.
In 2010 heb ik een mediation-opleiding
gevolgd. Ik ben aangesloten bij het
Nederlands Mediation Instituut (NMI).
Kenmerkend voor mediation is, dat
partijen samen met een onafhankelijke

mediator een uitweg zoeken in een
conflict. Bij mediation bepalen partijen
gezamenlijk de uitkomst; dat is een
belangrijk verschil met procederen bij
de rechter, waarbij er meestal slechts
één partij wint.’
Conflicten en werkwijze
‘U kunt bij mij terecht met onder andere
conflicten in de familiesfeer, conflicten
in de buurt, conflicten op het werk of in
de kerk. In overleg met u wordt er een
mediationplan gemaakt.
Als u daar prijs op stelt, kan de mediation gepaard gaan met een psychosociaal
verdiepingsgesprek, samen met Satish
Jong. Zo’n gesprek is geen ‘therapie’,
maar kan helpen om meer van uzelf of
van elkaar onder ogen te zien, waardoor
u in de toekomst ook beter kunt omgaan
met (mogelijke) conflicten.’
Kosten
De kosten van conflictbemiddeling zijn
afhankelijk van het aantal gesprekken.
Partijen bepalen zelf hoeveel gesprekken ze nodig hebben. Meestal betaalt
elke partij een gelijk deel van de kosten, maar u kunt ook andere afspraken
maken over de kostenverdeling. l

CHAI, Praktijk voor Psychologische
Hulpverlening en Mediation
Buurtscheuterlaan 1
6711 HR Ede
Tel. 0318-616237
Psychologische Hulpverlening:
satishjong@ipact.nl; www.eliagg.nl
Mediation: pieterjong@ipact.nl

‘Met mediation
valt er voor
beide partijen
iets te winnen’

Jij
bent
uniek!
Jij bent uniek!
En
je
bed?
En je bed?
Wij passen je bed aan op jouw lichaamsprofiel
Wij passen je bed aan op jouw lichaamsprofiel
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