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"Wat raakt jouw hart? 
Wat raakt jou hard?"

Voorwoord

D O O R  A R M A N D A  V E R S L U I J S

Van een grijze, blauwe maand januari kijken we naar februari met meer kleur. 
Het thema van deze maand is ‘rood’. Ik denk hierbij direct aan mijn hart, liefde, de kleur van ons
basis chakra. Wat betekent rood voor jou? 
 
De kleur rood staat voor warmte, warmbloedigheid, vuur, boosheid, humeurigheid, gevaar,
vernietiging. Rood symboliseert levensenergie en levenslust, maar kan ook op agressie duiden.
Rood staat voor hartstocht en emotioneel vuur. Vuur verwarmt maar kan ook vernietigen. 
 
Wat raakt jouw hart – wat raakt jou hard? 
Neem eens een moment om hierbij stil te staan. Kun je hier iets aan veranderen? 
In dit magazine verschillende artikelen om te leren luisteren naar je hart. Met inspirerende
verhalen, tips en adviezen van onze collega's van Maximaal Gezond. En heb je meer begeleiding en
hulp hierbij nodig? De deuren van het Maximaal Gezond Centrum staan voor je open, we
verwelkomen je graag om je te begeleiden met jouw gezondheidsvraagstuk.
 
Veel leesplezier,
 
 
Armanda Versluijs 
Namens het bestuur van Maximaal Gezond 
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"Wil je meer informatie, neem dan een kijkje op
mijn website www.praktijkpure.nl"

Maak kennis met onze professionals!

D O O R  C I N D Y  P A U Y D A L

Elke maand stelt een professional zich voor. 

Deze maand is het Cindy Pauydal. 
Zij is natuurgeneeskundig therapeut 
van Natuurgeneeskundig Praktijk Pure

Ieder mens is uniek, ook op het gebied van
gezondheid en ziekte. Ziekte of klachten zijn een
signaal van het lichaam dat we niet in balans zijn.
Deze klachten kunnen tot uiting komen in ons lijf,
voelen en denken. Ik ga op zoek naar de
onderliggende oorzaak van jouw klachten tijdens
het intakegesprek en combineer dit met iriscopie
en de Vier natuurkwaliteiten (Koud, warm, droog en
vocht). 

Samen ontdekken we welke menstype jij bent en
wat er nodig is om je vitaler, gezonder, energiek en
blijer te kunnen voelen. Je ontvangt een persoonlijk
behandelplan en concrete adviezen. Ik werk met
kruiden (tincturen/ thee), voedings- en
leefstijladviezen, bachbloesemremedies en
suppletie.

Ik werk vanuit een holistische visie en neem ruim
de tijd voor jouw verhaal en gezondheid. Iedereen is
welkom voor een algehele gezondheidscheck, voor
het verhogen van de weerstand en/of
klachtenvermindering met puur natuurlijke
middelen. Ook bij chronische klachten. 
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"Dit ben jij waard. 
Gaan luisteren naar je hart 

is het mooiste cadeau 
dat je jezelf kan geven.

Ik wens je een mooi pad."

IK DENK DUS IK LEEF

D O O R  S A N D R A  B A K K E R

Wat een prachtig thema deze maand. Luisteren
naar je hart. Wat is dat eigenlijk? We zijn altijd aan
het denken. Het hoofd staat geen moment stil. De
ratio is een heel belangrijk onderdeel van onze
maatschappij.

Ik denk dus ik leef.

Toch merk ik dat steeds meer mensen het hebben
over leven vanuit je intuïtie en luisteren naar wat je
nodig hebt. Er wordt meer gemediteerd om rust te
vinden en dichter bij jezelf te komen.

Maar wat doe je dan eigenlijk? Wat is die intuïtie?

Hiervoor moeten we eerst naar onze zintuigen. Via
onze vijf zintuigen ervaren we de wereld om ons
heen. Hiermee kunnen we voelen, horen, zien,
ruiken en proeven. Met deze
zintuigen krijgen we informatie binnen en daar
leren we van.
Wanneer iets heet is, dan voel je dat met je hand.
Je ervaart dit en je hand trekt terug. Deze kennis
sla je op in je brein en de volgende keer ben je
meer voorzichtig. Via onze zintuigen verkennen we
de wereld.

Je intuïtie is je zesde zintuig. Hiermee kun je de
wereld ook waarnemen. Echter is dit bij veel
mensen minder goed ontwikkeld. Hoe komt dat?
De wereld om ons heen helpt met het ontwikkelen
van de vijf zintuigen.

Als kind leer je door alles te zien, te proeven, te
voelen, te horen en aan te raken. Dit gaat als
vanzelf. Hierdoor word je steeds beter in het
gebruik van deze zintuigen.

Het zesde zintuig wordt echter nooit getraind. Veel
mensen weten niet eens dat ze een zesde zintuig
hebben. Toch gebruik je het ongemerkt. Je voelt
bijvoorbeeld op een verjaardag, bij binnenkomst
gelijk dat je vandaag niet naast je tante wil zitten.
Je kiest een andere plek. Waarom doe je dat? Je
voelt gewoon dat dit beter is. Dit is je intuïtie. Dit is
je zesde zintuig.

Het gebruik van je zesde zintuig kan je helpen om
beter voor jezelf te zorgen. Je voelt gewoon wat je
nodig hebt. Zonder dat je hierover na denkt. Dit
eerste gevoel is je intuïtie. De kennis die hiervoor
gebruikt wordt is de kennis die door de eeuwen
heen geleerd is. De kennis die in jouw DNA zit.

Door te luisteren naar je intuïtie kom je dichter bij
jezelf. Luisteren naar je gevoel, naar je hart. Voelen
waar jij echt blij van wordt en daar wat mee gaan
doen. Dit is rationeel niet
altijd de beste keuze. Vaak volgt er een ja, maar…
Toch zal je merken wanneer je vaker op je gevoel/
intuïtie durft te gaan vertrouwen dat je leven
leuker wordt. Het voelt alsof het meer gaat
stromen. Alsof het balletje aan het rollen gaat. De
dingen gebeuren gewoon. Komen gewoon op je
pad. Je gaat dan meer leven vanuit je zijn. Wie jij
bent.
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"Volg je hart, want dat klopt."

Volg je hart, want dat klopt!
Je hart wordt geassocieerd met je gevoel, met emoties, met liefde. Daar
tegenover staat je verstand, je hoofd, je gedachten. Waar luister jij het
meest naar? Naar je gevoel of naar je verstand? In mijn praktijk voor
holistische coaching zie ik regelmatig mensen die dingen in het leven
graag anders willen. Zij willen wel verandering, maar waar te beginnen?
Er is zoveel wat ‘moet’. Er is gewoonweg geen tijd en ruimte om het
anders te doen. Ze ervaren allerlei verwachtingen vanuit hun omgeving.
Ze hebben het druk en worden geleefd. Ze hebben geen eigen regie over
hun leven. Ze zijn teleurgesteld in zichzelf dat het leven niet loopt zoals ze
hadden gehoopt. Dat maakt onrustig. En levert angst en onzekerheid op.

Eigen ervaring
Ik herken het maar al te goed. Jarenlang was mijn hoofd vooral aan het
werk. Mijn gedachten draaiden op volle toeren. Ik had geen connectie
met mijn gevoel. Sinds ik gestopt ben leven vanuit mijn verstand en ik
meer naar mijn gevoel en intuïtie ben gaan luisteren, ervaar ik meer
dankbaarheid en liefde voor mijzelf. Achteraf gezien heeft mijn hart mij
toen genoeg signalen gegeven dat ik niet gelukkig was en dingen deed
waar ik niet achter kon staan. Ik herkende deze signalen gewoonweg niet.
Ik liet mij leiden door mijn belemmerende overtuigingen en gewoontes.
De keuzes die ik nu maak ontstaan vanuit mijn hart, mijn gevoel. Ik kies
ervoor om dingen te doen waar ik blij van word, waar ik energie van krijg
en waar ik van groei. Ik kies ervoor om met aandacht stil te staan bij hoe
ik me voel. Dat geeft mij zoveel rust, (zelf)vertrouwen en een gevoel van
vrijheid.

Ademhalingsoefening om je hart openen
Ik heb een ademhalingsoefening waar ik zelf veel aan heb gehad, die ik
nu gebruik in mijn praktijk bij mensen die het moeilijk vinden om te
leven vanuit hun hart. Door deze oefening kun je ervaren dat er fysiek
ruimte ontstaat in je borstgebied. Het gebied waar jouw hart zich bevindt.
Het borstgebied is onderdeel van je totale ademhalingsgebied, naast je
buikgebied. De filosofische uitleg voor deze oefening is dat je met deze
oefening kunt leren je hart te openen, waardoor je kunt ervaren dat je in
staat bent om meer liefde, begrip en mededogen voor jezelf en andere te
tonen. Hoe opener je hart is hoe makkelijker het is om het verleden te
accepteren en hoe minder je anderen de schuld geeft. Door je adem
gericht naar je hartgebied te brengen kun je je hart bevrijden, zorgt het
verleden voor zichzelf en kunnen oude emoties vrijgelaten worden.

VOLG JE HART,WANT DAT KLOPT
DOOR CARRY NORTHOLT

Ben je nieuwsgierig naar deze
speciale ademhalingsoefening
en wat deze voor jou kan
betekenen?

Neem contact met me op voor
een vrijblijvend gesprek.

Liefs, Carry
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"Ik help je graag om in gesprek te gaan met je hart. 
 

Hartegroet, Linda"

Luister naar je hart!

D O O R  L I N D A  L E E F L A N G

Het hart is de bron van liefde,
vreugde en verdriet. Het kan
natuurlijk gebroken worden, of
zich afsluiten of verharden. Maar
het kan zich gelukkig ook openen
of openbarsten met een
overweldigende kracht. Want alles
wordt door dit orgaan gevoeld. En
gevoelens zijn de antennes van de
ziel.

Ons hart staat in verbinding met
ons hartchakra en bij het
hartchakra krijgen we via onze
ademhaling toegang tot onze
gevoelens. Wanneer we onze
gevoelens onderdrukken, houden
we onze adem vast. En als we onze
adem vasthouden, krijgt ons
lichaam niet genoeg lucht, niet
genoeg vitale voeding, geen
energie. Die onderdrukte
gevoelens kunnen weer naar
boven komen door dieper adem te
halen waardoor er letterlijk weer
ruimte ontstaat voor herstel van
het evenwicht van opnemen en
loslaten. Het hart krijgt dan weer
ruimte om zich te openen en zich
te laten voelen.

Alles draait om liefde. 
Liefde voor de ander, maar ook
liefde voor jezelf.

Door (onbewust) met anderen
bezig te zijn is het soms moeilijk
om even bij jezelf stil te staan en te
voelen wat je zélf graag zou willen.
Wees lief voor jezelf en gun jezelf
de ruimte om te luisteren naar wat
je hart jou op dit moment te
zeggen heeft.

Ga in contact en luister naar wat je
bezighoudt, wat gaat er in je om,
wat voel en ervaar je? Wat heeft
je hart jou te zeggen?

Ligt mijn hart bij datgene wat
ik nu doe?
Wat geeft mij ruimte of wat
benauwt me?
Waar krijg ik energie van en
waarvan niet?

Aandacht en tijd voor jezelf
inplannen. Het wordt vaak
vergeten, omdat we zoveel
moeten. Van anderen, maar ook
van onszelf. Hierdoor kunnen we
het gevoel hebben dat we onszelf
voortdurend voorbij lopen.

Ga in verbinding met je hart
Ga maar eens rechtop, maar wel
ontspannen staan of zitten. Je
ogen mogen dicht. Leg beide
handen op het midden van je
borst, daar waar je hart ligt. Voel je
hartslag en adem ontspannen in
en uit. Adem frisse, nieuwe energie
in en laat oude energie los op je
uitademing.

Wanneer je contact maakt met
het hartgebied kun je jezelf de
volgende vragen stellen:

En neem de tijd om te luisteren
naar de antwoorden. Blijf dicht bij
jezelf en luister naar je hart in alles
wat je doet. Luisteren naar de
stem van je hart geeft je inzicht in
wat jij mag loslaten en wat van jou
mag uitgroeien tot iets waar jij
energie van krijgt. Hierdoor creëer
je ruimte om in je eigen kracht te
blijven of te komen. Het is zo
belangrijk om op je eigen
innerlijke kracht te vertrouwen en
in jezelf te geloven. Het geeft je
namelijk ruimte om datgene te
doen waar jouw hart ligt.
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"Hartcoherentie is de staat van flow 
waarin alles lijkt te lukken."

Hartcoherentie

D O O R  C H R I S T I N A  T O M L O W

Wat is hartcoherentie? 
Hartcoherentie is de staat van flow waarin alles
lijkt te lukken, waarin alles gemakkelijk voelt. 

Lichaam en geest zijn in perfecte harmonie
waardoor je optimaal functioneert - je
gedachten zijn helder en je bent creatief in je
oplossingen. Klinkt goed, he? Het is het
tegenovergestelde van de gestreste staat waar
we ons vaak in bevinden - die is uitermate
incoherent. 

Als gecertificeerd HeartMath coach aan help ik
mensen werken aan hun hartcoherentie - via
de adem en focus op het hart. Het hart en de
adem zijn nauw verbonden. Als je coherent
bent is je adem ruim en is je hart kalm en
ritmisch. 

Natuurlijk kun je het hart niet direct
beïnvloeden, maar wèl de adem. Daarom is de
adem de ideale ingang om het hart weer in
balans te brengen. Hierin is emotie een
belangrijke sleutel. 

Denk maar aan een fijn moment en voel wat
er gebeurt met je adem. Denk ook aan een
akelige gebeurtenis en merk op hoe je adem
reageert. Als je nu terug denkt aan het fijne
moment kalmeert het weer. 

Richt je op een emotie waar je blij van
wordt. Zoals liefde, waardering, medeleven,
vriendelijkheid, gemak, vreugde. 
Adem dit gevoel als het ware in je hart.
Inademend verwarmd en verruimt het je
hart en met elke uitademing laat je het door
je hele lichaam stromen.
Doe deze oefening elke dag een paar
minuten als je dag begint. (Let op het gaat
om het gevoel en niet de gedachte).
Oefen met het vervangen van negatieve
gedachten of gevoelens met dit blije gevoel.

Dit is ook gelijk een mooie oefening om je hart
coherentie te verhogen:

Wil je hier meer over weten? 
Neem contact op met ChristTina Tomlow van
Ynanna yoga en ademcoaching: 
mail christina@ynanna.nl
of bel: 06-49336908
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ALLES KLOPT PRECIES. 
NET ZOALS JE HART ALTIJD KLOPT.

Toeval bestaat niet! 
Terwijl ik besloot dit artikel te gaan schrijven, gebeurde er dit:
In dezelfde week begeleidde ik een aantal hypnotherapie- en SoulKey-
cliënten, bij wie het thema “luister naar je hart” zo overduidelijk present was.
Ze hebben allen hele mooie en waardevolle inzichten verkregen. Tevens deed
ik in dat weekend mee aan een hele bijzondere workshop (SoulTalk) en het zal
je niet verbazen wat het thema voor mij was: Luister naar je hart-ziel, volg je
hart-ziel, vertrouw je hart-ziel, ga ervoor! Ik noem het mijn hart-ziel, omdat die
2 kernen, voor mij althans, bij elkaar horen.

Het is mij nu nog duidelijker geworden dat wat ik aan het doen ben, dat ik
hiermee door mag gaan en nóg meer naar mijn hart-ziel mag luisteren en er
100% op mag vertrouwen. Mijn hart-zielsmissie is om mensen te helpen te
healen, licht te verspreiden, op welke manier dan ook.

Jaren geleden ontving ik in India in een ashram mijn spirituele naam:
ATMASHIKHA, vrij vertaald betekent het: RADIANCE OF THE SOUL. Bijzonder
mooi hoe alles zo samen valt en nu verbaast het mij zelfs niet meer!

Steeds vaker merk ik, zodra ik verbonden ben met mijn hart-ziel en tevens
geconnect ben met het Universum, met de Bron, met het Licht, met God, de
Spirit, mijn Spirituele Gids (maakt niet uit wat of wie het voor jou is en hoe je
het, hem of haar noemt) dat er dan hele mooie dingen gebeuren.

Herken je dat?
Dan loopt alles precies zo zoals het moet lopen, je bent helemaal in je flow en
je element, helemaal present, helemaal in je kracht, vol vertrouwen en
overgave - gewoon ON FIRE! Je hebt het gevoel dat je de hele wereld aankan,
wat je ook aanpakt dat het ook lukt en je wéét en voelt dat ook, moeiteloos,
vol energie, je straalt, je geniet, je bent vreugdevol, ontspannen en licht. Je
voelt je vrij, alsof je vleugels hebt.

Dat voelt zo te gek! Dat werkt erg aanstekelijk. Dat trekt mensen aan.
Dingen lukken makkelijker, de juiste mensen komen op je pad of jij komt op
het pad van iemand, je maakt de juiste keuzes, de beslissingen die je neemt
pakken goed uit, de mensen worden blij van jou en jij van hen, het gaat je
voor de wind en dan ineens ontvang je een meevaller of je haalt een opdracht
binnen. Februari maand is tevens de liefdesmaand, dus wie weet wie er op je
levenspad/liefdespad komt? Misschien zit je al in een relatie en ineens merk je
dat er een verdieping/verbreding/verhoging in jullie relatie komt … who
knows? Je kunt verrast worden ... kortom: 
ALLES KLOPT PRECIES - NET ZOALS JE HART ALTIJD KLOPT

Op de momenten dat het zo is, voelt het zo fijn en vrij en willen we dat het
voor altijd zo blijft – tóch? Want het voelt zo natuurlijk, zo makkelijk! 
Dus hoe komt het dat we niet constant of op zijn minst vaker in deze staat
aanwezig zijn, in plaats van af en toe? Simpel: we luisteren te veel naar ons
hoofd in plaats van naar ons hart-ziel. We laten ons te vaak afleiden door onze
monkey-mind. Of we herkennen de stem van ons hart-ziel niet zo goed, of we
durven er niet op te vertrouwen.

Ik werk vaak met cliënten die antwoorden wensen op kleine en grote
levensvragen, benieuwd zijn naar hun zielsmissie, die weer her-connectie
willen ervaren met hun hart-ziel. Die weer op hun hart-ziel willen vertrouwen
en er voor willen gaan! Die even een herinnering nodig hebben… want
eigenlijk weten we het allemaal wel, maar we zijn het een beetje vergeten, om
wat voor reden dan ook.

Luister naar je hart-ziel
Beata de Leeuw-Wysocka  

Voel je dat ook? Dat brandend
verlangen? Om te luisteren en
herconnectie te maken met je
hart-ziel, het weer te
herinneren? Om er weer vol voor
durven te gaan en je hart-ziel te
volgen?

Als het antwoord op één van die
vragen JA is, bel of app of mail
mij graag! Een korte
telefonische intake is altijd
gratis!
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"Het begint altijd met jouw eerste stap."
 

Bianca Groenewegen

Het begint altijd met jouw eerste stap 
D O O R  B I A N C A  G R O E N E W E G E N

Voor mij staat het thema van deze maand ‘Luisteren
naar je hart’ in verbinding met je eigen innerlijke stem
weer vinden. Een panklare oplossing is daar in mijn
ogen niet voor. Je gaat op ontdekking. Durf te
beginnen. Alle stapjes, hoe klein ook, brengen je
uiteindelijk bij jezelf terug.

Velen van ons zijn door de jaren heen heel goed
geworden in zorgen voor de ander en aanvoelen wat
voor hen goed is. Zo goed vaak, dat we ons zodanig zijn
gaan aanpassen om te voldoen aan verwachtingen, dat
we niet eens meer doorhebben dat we onszelf ergens
onderweg zijn kwijtgeraakt.

Herkenbaar? Voor mij in ieder geval wel. Ik was
voorheen gewend om volledig vanuit mijn hoofd te
leven. Er deed zich een probleem voor. Dan bedacht ik
een oplossing. En kwam mijn lijf in actie om het goed
en snel uit te voeren. Het tempo lag even hoog als de
lat. Tot het niet meer ging en ik op mijn 36 e mijn
tweede (!) burn-out in donderde. Bam. Alle controle
kwijt. Hoofd deed niet meer wat ik wilde. Lijf was op.
Wat moest ik nou?

Mijn medicijn was een pelgrimsreis. Zowel fysiek, op de
Camino in Spanje, als spiritueel, een reis naar binnen.
Daar lagen de sleutels van al die deuren die ik had
dicht gedaan, omdat ik niet meer wilde voelen. Als
klein hooggevoelig meisje ontdekte ik blijkbaar al op
hele jonge leeftijd dat mijn omgeving geen oog of plek
had voor die sensitiviteit. Ik moest mee in het gareel,
overweldigd of niet. Hup, en door… Een behoorlijk
pijnlijke ervaring voor dat kleine
meisje. Ze gooide de deur dicht. Deuren, eigenlijk.
Soms meerdere tegelijk, omdat het te veel was.

Ik begon mijn innerlijke reis door me in te lezen in
hooggevoeligheid. Zoveel herkenning, en erkenning.
Poeh, het was dus niet raar dat ik me zo voelde. 
Er was zelfs een woord voor! 

Ik maakte kennis met zelfliefde en -compassie.
Inmiddels was ik zo goed geworden in mezelf
afkeuren, dat er nog maar weinig positieve gedachten
over mezelf aan de oppervlakte kwamen. Dat mocht ik
gaan veranderen en dat voelde heel goed. Ik werd
zachter naar mezelf, gaf mezelf ruimte om te leren en
ontdekte ook de mooie kanten van gevoelig zijn.

Via het enneagram leerde ik mijn gedrag en
overtuigingen begrijpen. Inzicht in mezelf zorgde
ervoor dat ik zachter werd. Er kwam compassie in mijn
blik in de spiegel. Ook ontdekte ik dat geen enkel kind
al zijn verlangens vervuld krijgt en dat dat ook oké is.
Je hebt immers wat te leren in de tijd dat je op aarde
rondloopt. Ik leerde hoe wij als ouders beter naar onze
kinderen kunnen luisteren, hun gedrag kunnen lezen.
Zodat zij misschien wat minder deuren dicht hoeven
gooien op jonge leeftijd. Dat zij al op jonge leeftijd
ervaren en voelen: ik ben goed zoals ik ben. Liefde
zonder voorwaarden.

Familie-opstellingen en stilte zorgden ervoor dat ik
eindelijk, onder al die lagen, contact maken met mijn
ware zelf. Ik kon weer horen wat mijn innerlijke stem
te zeggen had. Los van verwachtingen, overtuigingen
en patronen. Te ontdekken wat mijn zielsmissie is,
waarvoor ik hier gekomen ben. Mijn hart voelt letterlijk
meer open. Het is veilig om te voelen, hoe pijnlijk soms
ook.

Dus hoe je leert luisteren naar je hart? Voor mij is er
geen vaste formule die daartoe leidt. Ik weet alleen
hoe dankbaar ik ben, dat ik op mijn innerlijke reis
aardig wat sleu-tels heb teruggevonden en deuren
weer heb kunnen openen. De enige wonderformule
waar ik heilig in geloof: het begint altijd met jouw
eerste stap.
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"Doe deze NO oefening 3x per dag: 
goed voor hart- en vaatziekten"

Je bloedvaten ontspannen
Je bloedcirculatie verbetert
Je bloeddruk verlaagt
Je maakt meer NO aan
Je krijgt minder last van ontstekingen
Je verbetert je immuunsysteem

"Luisteren naar je hart”, hoe doe je dat?

Ik weet niet hoe het met jou zit. Ik heb weinig inspiratie als ik
zit. Na een rondje wandelen in de natuur, hardlopen of yoga
voel ik me altijd zeer geïnspireerd en komt het ene idee na het
andere op. Ik neem dan ook vaak mijn dictafoon mee om
tussendoor mijn inspiratie in te spreken. 
Door bewegen, beweeg je ook je “hoofd”. Heerlijk!

Wellicht herken je dit (nog) helemaal niet. Maar probeer het
eens? Er zit namelijk ook een gedachte achter. 
“NO” staat voor Nitric Oxide. Dat is een stofje die in onze eigen
lichaamsapotheek aanwezig is. Je draagt het bij je. En “NO” is
heel krachtig. Juist voor je hart (en ook hersenen) en komt dus
op meerder manieren vrij. 1 ervan is bewegen!
Door te bewegen gaat je hart sneller kloppen en wrijft dit langs
je bloedvaten waar de NO dus zit. Hoe meer je beweegt, hoe
meer er ook van vrijkomt. Door zeer regelmatig (dus zeker als je
een zittend beroep hebt) te bewegen, zet je de NO in je
bloedvaten ook in beweging.

Voordeel:

Nu is er een leuke oefening om deze NO-dump vrij te maken
tussen je zittende werk door. Wanneer je dit 3x per dag doet,
ben je goed bezig en ook preventief voor bijvoorbeeld hart- en
vaatziekten. Wie wil dit nu niet?
Kook dan ook nog eens met heerlijke voedingsmiddelen (zie
link), dan ben je dubbel zo goed bezig.

Goed voor hart en brein!
Daag jezelf deze maand eens uit. Het vraagt nauwelijks tijd en
je gezondheid intern verbetert. Goed voor hart en brein!

“NO”…
Say yes to your heart (and brain)

 

DOOR ESTHER MILTENBURG
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"Wil jij ook een Maximaal Gezond bedrijf? 
Neem contact met ons op."

Ca. 70-85% van de werknemers een gemiddeld stressniveau
ervaart? Om dit te ondersteunen adviseren wij interventies
op het gebied van bewustwording, dagelijks functioneren
en gezond & fit.
Ca. 10-30% van de werknemers een verhoogd stressniveau
ervaart? Wij adviseren interventies op het gebied van
Balans, Dagelijks functioneren en Persoonlijke kracht.
Ca. 2-5% van de werknemers een hoog stressniveau ervaart?
Deze werknemers worden het beste gefaciliteerd door in te
zetten op persoonlijke interventies, op het gebied waar
meeste stress wordt ervaren

Puttend uit het rijke aanbod van Maximaal Gezond zet
Maximaal Gezond Werkt zich in om bedrijven in de regio te
ondersteunen in de zorg voor hun medewerkers. Als expert in
burn-out preventie zijn onze interventies er op gericht de
vitaliteit en veerkracht van medewerkers te versterken en
daarmee verzuim terug te brengen. Ook deze maand hebben
we een aantal gesprekken staan met bedrijven om een
samenwerking te onderzoeken. 

We zijn ook heel blij dat we dit het najaar Karla Bosboom-Perez
hebben toegevoegd aan ons enthousiaste team. Zij is expert op
gebied van mindfulness en werkt veel met bedrijven. 

Wist je dat uit landelijk onderzoek is gebleken:

Wil je ook een Maximaal Gezond bedrijf?
Lijkt het je een goed idee dat we ook in jouw bedrijf komen
praten hoe we de duurzame inzetbaarheid van medewerkers
kunnen ondersteunen? Neem contact op met
christina@maximaalgezond-werkt.nl

We komen graag in gesprek!

Maximaal Gezond
W E R K T  

Puttend uit het rijke aanbod
van Maximaal Gezond zet
Maximaal Gezond Werkt zich
in om bedrijven in de regio te
ondersteunen in de zorg voor
hun medewerkers.

www.maximaalgezond-werkt.nl

mailto:christina@maximaalgezond-werkt.nl
https://www.linkedin.com/company/maximaal-gezond-werkt/?viewAsMember=true
https://www.instagram.com/maximaalgezondwerkt/
http://www.maximaalgezond-werkt.nl/


Het Maximaal Gezond Centrum
Het Maximaal Gezond Centrum is opgericht als plek in de
wijk waar jouw gezondheid, welzijn en vitaliteit centraal
staan.  Het Centrum is de thuisbasis van Maximaal Gezond,
een netwerk van meer dan 60 gezondheidsprofessionals.  
We hebben ons gebundeld om jouw positieve gezondheid
te ondersteunen. Bij Maximaal Gezond kijken we naar het
gehele plaatje: body, mind en spirit, zodat jij weer de beste
versie van jezelf kunt zijn.  
 
Holistisch en complementair 
Onze activiteiten zijn holistisch en aanvullend aan de
reguliere zorg. Misschien zie je het om je heen of ervaar je
zelf hoe we steeds vaker lichamelijk, emotioneel en
mentaal vast komen te zitten. Vaak met vage klachten
waar de huisarts je niet mee kan helpen: lusteloosheid,
vage pijn, buikpijn, kortademigheid, angst, er gewoon even
doorheen zitten. De professionals in het Maximaal Gezond
Centrum bieden allerlei mogelijkheden om je weer fitter en
fijner te voelen. 
 
Doelstelling Maximaal Gezond Centrum 
In het Maximaal Gezond Centrum houden een aantal van
onze deelnemers hun praktijk. Daarnaast bundelen wij in
het Centrum onze expertise en ontplooien op vrijwillige
basis activiteiten om de wijk en jou als buurtbewoner te
ondersteunen in je positieve gezondheid. Een aantal keer
per jaar bieden we open dagen, workshops en lezingen in
het Maximaal Gezond Centrum. We willen je zo
laagdrempelig kennis laten maken met wat je kunt doen
om preventief met je gezondheid bezig te zijn en
mogelijkheden bieden voordat problemen ernstig worden.  
 
De eerstvolgende open dag staat gepland op zondag 10
april. Zet hem alvast in je agenda! 
 
Christina en Armanda 

Maximaal Gezond
C E N T R U M

De eerstvolgende open dag
staat gepland op zondag 10
april. Zet het alvast in je
agenda!

Zien we je dan?

www.maximaalgezondcentrum.nl

https://www.facebook.com/maximaalgezondcentrum
https://www.instagram.com/maximaalgezondcentrum/
https://www.linkedin.com/in/maximaal-gezond-centrum-3b2286210/
http://www.maximaalgezondcentrum.nl/


"Als je beter voor jezelf zorgt, 
ga je jezelf beter voelen"

Voor op de kalender
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Maximaal Gezond
A G E N D A
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