Wie ben ik:
Ademhaling en Coaching is mijn kracht! Stress en vermoeidheid te lijf gaan is mijn passie! Mensen helpen is
mijn missie!
15 jaar lang heb ik als fysiotherapeut stress gerelateerde klachten aangepakt: Manueel, Beweging en Mental
Coaching! Naast mijn specialisatie in ademhaling en coaching ben ik mij steeds meer gaan verdiepen in mentale
veerkracht en zodoende doorgegroeid tot specialist in ademhaling, stress- en burn-out begeleiding.
Het mooie van mijn vak is dat ik in aanraking kom met veel verschillende mensen, met een grote
verscheidenheid aan stress-gerelateerde problemen. Het loopt uiteen van uitgeputte ervaren ondernemers,
die niet meer kunnen genieten van hun werk en hun alledaagse leven, tot werknemers, die roofbouw plegen op
zichzelf en jongvolwassenen die last hebben van angst en bijna geen nachtrust meer hebben.
Zelfs gedreven sporters, die de lat voor zichzelf zo hoog leggen, dat ze slechter gaan presteren komen op mijn
pad. Mensen, die zichzelf willen verkennen en de juiste keuzes willen gaan maken om in balans te komen en in
alle vrijheid te leven. Voor die mensen, wil ik er zijn. In de onderstroom hebben al deze mooie mensen iets
gemeen, namelijk dat zij allemaal, door hun unieke omstandigheden, stress ervaren. Velen van hen raken
overspannen of zelfs burn-out door te lang af te wijken van wie zij eigenlijk in werkelijkheid zijn.
Zo’n lastige periode heb ik lang geleden zelf ook mee mogen maken. Een periode, die je het liefst wilt
voorkomen, maar eenmaal in die situatie is het cruciaal om er vroeg bij te zijn en iemand bewust te maken van
zijn of haar specifieke valkuilen. Samen met vertrouwen aan de slag gaan om nieuwe energie te creëren,
bewust richting gaan bepalen en daar de regie in leren nemen. Zo kan hij of zij zichzelf het broodnodige vrije
gevoel gaan toe-eigenen.
Lijfspreuk:
“Moeiteloos mag het leven zijn en kan het leven ook zijn, zodra het van binnen echt gaat stromen!” (Dat
vuurtje aanwakkeren en brandend houden is een zeer belangrijk onderdeel van mijn missie.)
Voornaamste expertise:
Vitaliteit- en stresscoach / Burn-out-master / Specialist in ademhaling en Wim Hof trainer
Aanvullend: Spotlight Profiler / Vetzurentest / in-company workshops
Wat vind je van VG en waarom ben je hierbij aangesloten?
Ik heb in de VitaliteitsGroep een organisatie gevonden, die 100 procent bij mij past. We matchen qua energie
en visie, die puur en mensgericht is.
Als team kunnen we, met al onze disciplines bij elkaar, snel en adequaat hulp bieden, ook preventief. We
doen het écht samen en dat maakt ons het sterkst.
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Coach: Als coach en trainer help en inspireer ik mensen met een stressvol leven,
bewuste en veerkrachtige keuzes te maken, die leiden tot een energiek en vrij leven.
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