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Wat is Coaching?
Coachen is een proces van beschermlagen afpellen
om bij jouw kern te komen en steeds meer jezelf te
kunnen zijn. Door los te komen van ondermijnende
gedachtes en gewoontes die je in de loop van je
leven hebt ontwikkeld, kom je in je kracht. Je gaat
nieuwe kanten van jezelf ontdekken en ontwikkelen
en steeds meer je eigen koers varen.
Als je weet wie jij werkelijk bent en wat je belangrijk
vindt, dan kan je makkelijker jouw weg uitstippelen,
keuzes maken en leiding nemen over je leven.
Als coach sta ik naast je en zal je uitnodigen om
jezelf te onderzoeken en steeds een volgend stap
te nemen. De oplossingen heb je al in jezelf, ik help
je om ze te vinden. Ook al klinkt het misschien
spannend, het kan je veel opleveren.
Mensen die bij mij komen
• lopen vast in hun werk of dagelijks leven
• hebben stress- of burn-outklachten
• willen leren omgaan met ziekte of verlies
• willen leren omgaan met emoties
(bv. angst, boosheid, verdriet)
• staan voor belangrijke keuzes of veranderingen

Wat is traumatherapie?
Soms weet je dat je iets heftigs hebt meegemaakt,
maar vaak ben je je er niet of nauwelijks van bewust
dat een gebeurtenis uit het verleden zoveel impact
heeft gehad op je leven. De gevolgen van een trauma
worden vaak pas veel later merkbaar en worden vaak
niet begrepen en soms zelfs genegeerd. Dit kan grote
gevolgen hebben op zowel geestelijk, emotioneel als
lichamelijk vlak.
Hoe werk ik?
In de sessies help ik je om het op een veilige manier
te verwerken en een plaats te geven, zonder dat
herbeleven nodig is. Ik werk voornamelijk vanuit
Somatic Experiencing (SE).
Een behandeling kan bestaan uit gesprekken,
oefeningen, oogbewegingen en/of aanraking.
We bepalen samen wat bij jouw past.

Wat is een trauma?
Een trauma kan ontstaan wanneer je een of
meerdere ingrijpende gebeurtenissen meemaakt
die je niet goed kan verwerken. Bijvoorbeeld een
verkeersongeluk, plots ontslag, scheiding, misbruik,
geweld of operatie. Het zenuwstelsel raakt dan
overweldigd en blijft op de “alarmstand” staan
waardoor je niet meer echt kunt ontspannen. De
langdurige ontregeling die dit geeft, leidt tot allerlei
klachten.
Vaak zijn de klachten een combinatie van:
• Afgesloten, verstild of juist rusteloos en druk
Gespannen, verstard of geen kracht ervaren
• Fysieke klachten, bv hyperventilatie, vermoeid of
slaapproblemen
• Angst, onveiligheid of juist roekeloosheid
• Niet weer weten wie je bent en moeite met relaties

Wat kan coaching en therapie
jou opleveren?
De meeste mensen ervaren meer geluk, rust,
ontspanning, kracht en vertrouwen waardoor
klachten verminderen of verdwijnen. Het heeft vaak
een positief effect op grenzen aangeven, zelfrespect,
veerkracht, plezier & levensenergie.
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