
‘Geen dag in de 

zorg is hetzelfde’

In deze uitgave
Geschiedenis van de psychiatrische zorg in Venray

‘Samen aan het werk in de tuin, dat verbindt’

‘Een foute houding is net zoals roken’
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Ze zijn alle drie werkzaam als verpleegkundige op de afdeling endoscopie van 
VieCuri en werken afwisselend in Venlo en Venray. “Toen ik tien jaar geleden 
mijn diploma haalde, waren er bijna geen banen in de zorg”, vertelt Astrid Alaerds, 
“ik werkte eerst met jaarcontracten en parttimebanen.” Hoe anders is dat nu. 
Zorginstellingen staan te springen om personeel en campagnes als Ikzorg moeten 
mensen enthousiast maken voor een baan in de zorg. Een tijdje geleden vond er zelfs 
voor het eerst een landelijke staking van zorgpersoneel plaats. Ook Astrid, Mirjam 
en Ans deden hier aan mee. Al was dat wel met een dubbel gevoel. “Het liefst wil 
je er gewoon voor de patiënten zijn”, zegt Ans, “we willen niemand tekort doen.” 
“Maar alleen samen sta je sterk”, vult Astrid aan. 

Het antwoord op de vraag waarom ze voor de zorgsector hebben gekozen, luidt 
eensgezind: “Omdat we voor mensen willen zorgen.” Mirjam: “Bij mij zat dat er al 
van kleins af aan in. Als ik wel eens in het ziekenhuis kwam om iemand te bezoe-
ken, dan keek ik mijn ogen uit.” Voor Ans was het feit dat ze als klein kind zelf 
langere tijd in het ziekenhuis lag, de reden dat ze voor de zorg koos. “Dat was voor 
mij geen leuke ervaring. Ik lag alleen op een kamer en mocht bijvoorbeeld van de 
verpleegkundige niet Sinterklaas op tv zien aankomen. Ook lustte ik geen spruitjes, 
maar werd ik toch gedwongen om ze te eten. Ik dacht: dat ga ik later anders doen.” 
Ans behaalde in 1984 haar diploma en kreeg een baan in Geldrop. Nadat ze er enkele 
jaren uit was geweest om voor de kinderen te zorgen, ging ze vervolgens aan de slag 
als typiste voor de afdeling neurologie, waarna ze na een tijdje haar werk als ver-
pleegkundige weer oppakte. Astrid werkte eerst in de kinderthuiszorg. Sinds vijf 
jaar is zij werkzaam in de in de ziekenhuiszorg, waarvan nu 1,5 jaar op de endosco-
pieafdeling van Viecuri. Mirjam volgde de A inservice opleiding en slaagde in 1999. 
Zij werkt sinds 1996 bij Viecuri. 

Werken in de zorg is niet voor iedereen weggelegd, zeggen de drie. “Je moet het 
in elk geval niet voor het salaris doen”, grapt Mirjam. “Je doet het vanuit je hart.” 
“Niet iedereen die start met de opleiding verpleegkundige maakt deze ook af, omdat 
het vak niet bij iedereen zo goed past”, zegt Astrid. Mirjam: “Je pikt de mensen die 
de opleiding volgen en hart hebben voor de zorg, er ook meteen uit. Dit werk is 
ook zoveel meer dan alleen maar zorgen. Op onze afdeling komen mensen voor een 

maagdarmonderzoek en je weet dat ze daar tegenop kijken. Hoe mooi is het dan als 
je hen daar doorheen kunt helpen. Toen ik nog op de klinische MDL (maag darm 
lever) afdeling werkte vond ik stervensbegeleiding ook heel bijzonder.” 

Dat de zorg verandert, merken ook zij. Zo neemt door veranderende regels de 
werkdruk toe. “Al kun je dat op onze afdeling niet vergelijken met de verpleegafde-
ling. Zij hebben veel patiënten tegelijk onder hun hoede en bij ons is dat anders”, 
zegt Ans. “Wat ik jammer vind is dat er daardoor minder tijd is om even een praatje 
te maken met de mensen.” Mirjam: “Wij werken volgens een planning, maar er 
kan altijd een spoedgeval tussenkomen. En wij hebben ook bereikbaarheidsdienst.” 
Ook het toenemende papierwerk kost veel tijd, al gebeurt dat tegenwoordig allemaal 
digitaal. Astrid: “Elke stap en elk gesprek moeten we noteren. Alles moet worden 
verantwoord.” Maar niet alleen de zorg zelf verandert, zegt ze, ook de behoefte aan 
zorg. “De vergrijzing neemt nu eenmaal toe, mensen worden ouder en de complexi-
teit van de zorg neem toe.” 

Werken in de zorg geeft hen veel voldoening, zeggen ze. Ans: “Geen dag is het-
zelfde, het is heel afwisselend.” “Je krijgt er zoveel voor terug”, vult Mirjam aan. 
“Ik krijg er energie van.” 

‘Geen dag in de zorg
 is hetzelfde’

In Nederland zijn 1,3 miljoen mensen werkzaam in de sector zorg en welzijn (bron: CBS). Met een personeelstekort en oplopende 

werkdruk, staat de sector onder druk. Toch zouden Mirjam Craenmehr uit Horst, Ans Claessens uit Leunen en Astrid Alaerds 

uit Horst niet voor een ander beroep willen kiezen. 

Werken in de zorg 
doe je vanuit je hart

Van een ‘Enkeltje Venray’ naar online behandelingen

Geschiedenis van de 
psychiatrische zorg 

in Venray

Venray is van oudsher verbonden met de psychiatrie door 

de instellingen Sint Anna en Sint Servatius. Een verblijf in de 

Venrayse psychiatrische inrichtingen werd ook wel een ‘Enkeltje 

Venray’ genoemd. In de tussentijd is er binnen de psychiatrische 

zorg veel veranderd en wordt er tegenwoordig gestreefd naar zo 

min mogelijk opnames. Online behandelingen zijn de toekomst. 

Marcel van Ewijk, woordvoerder van Vincent van Gogh, vertelt 

over die ontwikkelingen. 

Mirjam Craenmehr, Ans Claessens en Astrid Alaerds
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Vroeger kreeg iemand met vreemd, 
onbegrepen gedrag, een ‘Enkeltje 
Venray’. Deze persoon werd uit de maat-
schappij gehaald en keerde niet meer 
terug. Vanuit de katholieke kerk kregen 
de broeders en zusters het uitgangspunt 
mee om voor mensen met afwijkend 
gedrag te zorgen. “Vóór 1960 zaten men-
sen met psychische problemen samen 
met mensen met een verstandelijke 
beperking. Over psychiatrische klachten 
was er in die tijd nog veel onbekend-
heid. Toch vonden op Sint Anna en Sint 
Servatius de eerste 
onderzoeken plaats. 
Geleidelijk aan kre-
gen de zusters en 
broeders die studeer-
den meer inzicht. In 
1952 kwam er medi-
catie op de markt die 
psychoses kon onder-
drukken. Voordat dit 
gebeurde, onderdruk-
ten de broeders psy-
choses door mensen 
af te zonderen en vast te binden of door 
ze in een warm bad met een zeil erover 
te zetten. Dit dagen lang. Dat was in de 
tijd normaal”, legt Van Ewijk uit.

In 1965 kwam er kritiek op de 
Venrayse psychiatrische inrichtingen, 
omdat de buitenwereld vraagtekens zette 
bij de behandelmethodes. Geleidelijk 
leidde dit tot het einde van het ‘Enkeltje 
Venray’. Langzaamaan verlieten de 
broeders het Sint Servatius en in 1990 
kreeg de instelling de naam Vincent van 
Gogh. “Psychiatrische zorg is vanaf het 

begin in Venray vernieuwend geweest. 
En die innovatie loopt door de eeuw 
heen. We zijn binnen Vincent van Gogh 
constant aan het nadenken over nieuwe 
vormen van zorg.”

Zo is de instelling begin 2019 begon-
nen met online nazorg van patiënten met 
angst- en dwangstoornissen. De cliënt 
kan na twaalf, in plaats van zestien, 
weken naar huis om de behandeling daar 
voort te zetten. Alle patiënten krijgen 
een iPad mee zodat ze elke dag contact 
kunnen maken met een behandelaar die 

oefeningen geeft 
en virtueel aanwe-
zig is bij confron-
terende situaties. 
“Met het beeldbel-
len loopt de behan-
deling thuis door 
en daar reageren 
patiënten positief 
op. Daarnaast is 
het ook effectief 
voor het Angst- en 
Dwangstoornissen 

Centrum, want er zijn lange wachtlijsten 
voor de behandelingen. Doordat patiën-
ten korter in het Centrum verblijven is 
er weer ruimte voor nieuwe patiënten”, 
zegt Van Ewijk. Online behandelen is 
volgens Van Ewijk de toekomst binnen 
de psychiatrische zorg. Onlangs startte 
de instelling ook met een volledige 
online behandeling voor gedragsversla-
vingen. “In de toekomst is de huisarts 
nog meer een poortwachter en veran-
dert klinische zorg in ambulante zorg. 
Wij zijn ervan overtuigd dat een opname 

in een instelling bijna nooit beter is 
dan thuis behandelen. We gaan naar 
een Vincent van Gogh toe met bijna 
geen bedden, alleen voor noodgevallen. 
Maar daar zijn enkele ontwikkelingen 
voor nodig. Techniek helpt ons hier-
bij.” Per januari start Vincent van Gogh 
bijvoorbeeld met een online systeem 
waarbij huisartsen, GGZ basisartsen en 
artsen uit de specialistische zorg met 
elkaar kunnen communiceren. “Het is 
te ingewikkeld en te duur om als artsen 
met elkaar af te spreken. Via een online 
systeem kunnen ze nu elkaar onder-
steunen en adviseren. Hierdoor kunnen 
mensen die psychiatrische zorg nodig 
hebben ook sneller doorverwezen wor-
den.” Het verbeteren van de samenwer-
king binnen artsen in de verschillende 

ketens en het inzetten van technologie 
leidt tot kortere wachtlijsten. Van Ewijk 
stelt dat de wachtlijstproblematiek al 
jaren aanwezig is. Aan het verlenen van 
psychiatrische zorg zitten volgens hem 
zo veel facetten dat het moeilijk is om 
meteen hulp te krijgen. Vroegsignalering 
is belangrijk. “Hoe eerder je klachten 
herkent, hoe sneller je geholpen kunt 
worden. Vaak hebben we ook de neiging 
om alles te medicaliseren, daarin is de 
maatschappij doorgeschoten. Sommige 
klachten zijn ook zonder ingrijpen te 
verhelpen.”

Maar lange wachtlijsten zijn niet 
alleen het gevolg van het doorverwijs-
probleem van artsen. Van Ewijk stelt 
dat ook een toename van mensen met 
psychische klachten hiervoor zorgt. 

We zijn constant
aan het nadenken 
over nieuwe vormen 
van zorg

metggz.nl

Kom het team versterken
en solliciteer als begeleider 
bij MET de wijk.

onderdeel van MET ggz

“Het mogen bijdragen aan het herstel van een cliënt met psychische 

klachten zodat deze weer op eigen benen kan staan in de maatschappij, 

vind ik het mooiste aan mijn werk. Iedere client heeft zijn eigen verhaal 

en toekomst voor ogen, wat zorgt voor diversiteit in mijn werk.

Daarnaast krijg ik bij MET de wijk ook voldoende mogelijkheden om

mijzelf verder te ontwikkelen.”

Maan – Teamcoördinator bij MET de wijk.

met 
mij 

Volgens van Ewijk is dit weer te wij-
ten aan de complexiteit van het leven. 
“De huidige maatschappij vraagt veel van 
ons. Iedereen moet zich staande kun-
nen houden in een veranderende wereld. 
Suïcidaal gedrag onder jongeren is enorm 
toegenomen. Daarnaast gaat ouder 
worden soms gepaard met psychische 
klachten.” In Nederland is er een enorm 
tekort aan gespecialiseerd zorgperso-
neel. Volgens Van Ewijk heeft Vincent 
van Gogh daar nog niet zo’n last van, 
maar de hoge werkdruk zorgt wel voor 
een neerwaartse spiraal. “Ook de nega-
tieve beeldvorming die mensen hebben 
van werken binnen de psychiatrie helpt 
niet tegen het probleem. In algemene 
zin zitten psychiatrische inrichtingen in 
een black box doordat er niet openlijk 

over gepraat wordt”, vertelt Van Ewijk. 
Volgens hem komt dit omdat psychia-
trie complex is en er vaak niet meteen 
een vinger op het probleem gelegd kan 
worden. “Ieder mens is uniek, maar 
waar zit de kern van het probleem?” 
Daarnaast is er veel onduidelijkheid over 
wat er zich afspeelt binnen een inrich-
ting. “De meeste mensen weten niet wat 
er binnen Vincent van Gogh gebeurt. 
Dat geldt ook voor huisartsen die pati-
enten naar ons door moeten verwijzen. 
Er wordt een soort van stempel op psy-
chiatrie gedrukt en het is van belang om 
het taboe weg te halen en de black box te 
openen. Het nieuwe Museum Psychiatrie 
(onderdeel van Vincent van Gogh), waar 
verleden, heden en toekomst in beeld 
gebracht zijn, moet daar aan bijdragen.”
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‘Samen aan het werk

in de tuin,

dat verbindt’

De Stadstuinderij in Venlo

Op het kazerneterrein in Venlo-Blerick ontstond een paar jaar geleden de Stadstuinderij. In deze stadstuin kunnen 

deelnemers meewerken in de gezamenlijke tuin en in hun eigen moestuinbed. “Het is een ontmoetingsplek.”

In 2014 startte het project vanuit de stichting ‘t Beleg. Secretaris Marjolein van 
der Linden legt uit: “Aan de ene kant waren mensen bezig met het promoten van 
stadslandbouw. Aan de andere kant kwam het kazerneterrein leeg te staan en wilde 
gemeente Venlo dat het er wel levendig bleef. Toen die twee dingen samen kwa-
men, ontstond de Stadstuinderij.” In de beginfase werd er nog heel klein gedacht. 
“We begonnen met een paar bakken, zonder bedden en zonder teelt in de volle 
grond.” De tuinderij liep echter steeds beter en na een jaar verhuisde ze naar de 
andere kant van het kazerneterrein. “Toen kwam ook de mogelijkheid om met telen 
in de grond aan de slag te gaan.”

Chaos

Zo ontwikkelde de Stadstuinderij zich langzaam maar zeker steeds verder tot 
een gestructureerde organisatie, die inmiddels zo’n vijftig deelnemers telt. “Toen we 
hier begonnen was het chaos”, lacht Marjolein. “Het concept was hetzelfde: deelne-
mers die dat wilden, konden hun eigen stukje moestuin aanleggen, maar ze moes-
ten ook hun aandeel leveren in de gezamenlijke tuin, de Meente. Alleen toen lag 
alles nog door elkaar. Nu is er meer structuur. De Meente is het middelpunt van de 
Stadstuinderij en de eigen moestuinbedden liggen er omheen.”

Nooit meer zadelpijn!
Kom naar de winkel 
voor advies en 
de zadelmeting

Amicitia 6 | 5993 DB Maasbree | info@breebikes.nl | Tel: 077-7370017Dorpstraat 8 | 5993 AN Maasbree | info@breebikes.nl | Tel. 077 737 00 17

Een sportieve start voor 2020!

De nieuwe collectie 
Trek & Superior
Mountainbikes

De nieuwe collectie 
Trek & Superior

actie

Winterbeurt

€ 26,-

kortin
g

inclusief waardebon

twv €10,00

van de DA drogist
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Na het plotselinge overlijden van haar 

man in 2013 had Dorrie de ruimte en tijd 

nodig om zichzelf opnieuw te ontdekken. 

Als ervaringsdeskundige luistert ze dan ook 

met betrokkenheid en empathie. 

Als  psychosociaal therapeut en haptonoom 

begeleidt ze je persoonlijke kwaliteiten te 

herontdekken en ze weer in hun kracht te 

zetten.

Haar motto is niet voor niets: 

het leukste wat je kunt worden, is jezelf!

Word je leukste jij
Iemand die je een hart onder de riem steekt, met wie je een goed gesprek kunt voeren en die 

je ook weer verder helpt. Dat is wat Dorrie Driessen uit Meijel doet. Met haar praktijk Dorrie 

Coaching begeleidt zij mensen van alle leeftijden die weer het vertrouwen en de kracht in 

zichzelf terug willen vinden.

Dorrie Coaching

Langveld 21, 5768 GP Meijel

06 27 84 98 82

info@dorriedriessen.nl

www.dorriedriessen.nl
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Het hele jaar gezond
Een waar luilekkerland voor iedereen die gezond is, wil blijven of dat graag wil worden; dat 

is Cocagne in Panningen. Hier vindt u alles op het gebied van voeding en verzorging voor een 

gezonde levensstijl.

Raadhuisstraat 19, 5981 BA Panningen

077 - 307 2130

www.cocagne.biz

Cocagne heeft een uitgebreid assortiment 

natuurvoeding, supplementen, 

reformvoeding, thee, kruiden en nieuwe 

tijd-artikelen. Heerlijke verzorgings-

producten, inspirerende kookboeken en 

weldadige producten voor in huis; u vindt 

het er allemaal. Producten als investering 

in uw eigen gezondheid, of om een dierbare 

mee te verrassen.

Ook kunt u bij Cocagne terecht voor 

vakkundig advies en informatie op het 

gebied van verzorging en gezondheid.

Loop de sfeervolle winkel gerust eens 

binnen. Eigenaresse Margot staat graag voor 

u klaar.

WE ERVOOR!
Word tussen 2 en 31 januari lid en

sport een maand gratis!

Vraag naar de voorwaarden of kijk

voor meer informatie op:

www.anytimefitness.nl/nieuwjaar

DIT JAAR GAAN
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WORD LID EN 

SPORT 1 MAAND

GRATIS!

Baarskampstraat 48  -  5995 AW  Kessel
077 772 50 65 - kessel@anytimefitness.nl

ANYTIME FITNESS KESSEL
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Ontwikkelingen

Inmiddels wordt er in de Stadstuinderij van alles geteeld, van frambozen tot 
tomaten en van courgettes tot paprika’s. De oogst van de Meente wordt wekelijks op 
zaterdagochtend bij de tuinderij verkocht. “En de opbrengsten daarvan steken we in 
het verbeteren van de tuin”, aldus Marjolein. Behalve de tuin, zijn er inmiddels ook 
twee kleine kassen gebouwd. Ook is er een geavanceerder watersysteem aangelegd. 
In dat soort ontwikkelingen zijn de deelnemers heel belangrijk. Peter Heijkoop van 
de Stadstuinderij vertelt: “Er zijn mensen die vooral in de tuin bezig zijn, maar ook 
mensen die juist het klussen leuk vinden, of zich bezighouden met bestuurstaken. 
Iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten en daar proberen we zo veel mogelijk gebruik 
van te maken.”

Biologische producten

Het sociale stukje is volgens Peter en Marjolein dan ook één van de grootste 
krachten van de Stadstuinderij. “Iedereen is hier welkom. De Stadstuinderij is echt 
een ontmoetingsplek, waar we met z’n allen aan het werk zijn in de tuin. Dat ver-
bindt”, zegt Peter. Marjolein voegt toe: “Ook organiseren we activiteiten voor de 
deelnemers, van workshops en cursussen tot ons jaarlijkse Oogstfeest.” Een ander 

belangrijk element van de tuin is het ecologische aspect. “We werken zonder kunst-
mest en bestrijdingsmiddelen”, legt Peter uit. “Waar het kan gebruiken we zo veel 
mogelijk biologische producten.” Marjolein: “We willen de grond niet uitputten, 
maar voeden.” De huidige locatie op het kazerneterrein heeft de Stadstuinderij in 
bruikleen van de gemeente. Het is nu dan ook al duidelijk dat er binnen enkele jaren 
verhuisd zal moeten worden. De Stadstuinderij komt dan waarschijnlijk aan de 
andere kant van de weg te liggen. “Definitief een eigen plek, waar er mogelijkheden 
zijn om verder te ontwikkelen, dat is de droom”, zegt Marjolein. “Zo hopen we uit-
eindelijk uit te kunnen groeien tot een groot stadslandbouwproject.”

We hopen uit te groeien tot een 
stadslandbouwproject

De � eta-techniek is een methode om jezelf te helpen helen, 
het zelfgenezend vermogen te activeren en op alle gebieden toe te passen.

Het onmogelijke is mogelijk

Kijk voor meer informatie op www.francisense.nl of neem contact op.

Praktijk voor Healing, Coaching en Ontwikkeling enPraktijk voor Healing, Coaching en Ontwikkeling en

FranciSenseFranciSense

...a Way of Life...a Way of Life

“Verander de wereld begin bij jezelf ”

FranciSense 
Wittenhorststraat 38

5961 XN Horst
tel.: 06 30 14 51 04

www. francisense.nl

“Ontdek de oorzaak in plaats van het gevolg”
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Op de bank hangen met de telefoon, tablet of laptop is voor de jeugd de normaalste zaak van de wereld. Steeds minder jongeren 

zien de noodzaak in van bewegen, waardoor begrippen als de tabletnek, app-duim en gameboy-rug bij specialisten regelmatig 

voorbij komen. Ruud Franssen uit Kessel, fysiotherapeut en bewegingswetenschaper bij VieCuri, en Okke Lambers Heerspink uit 

Venray, orthopeed bij VieCuri, leggen uit waarom bewegen zo belangrijk is en wat de gevolgen zijn als de jeugd de huidige leefstijl 

niet verandert.

Nederlandse jongeren van 12 tot en met 17 jaar 
zouden volgens de bewegingsnormen elke dag één uur 
moeten bewegen. Daarnaast wordt er verwacht dat 
jongeren minstens drie keer per week spier- en bot-
versterkende activiteiten  doen. Uit onderzoek blijkt 
dat maar liefst vijftig procent van de jongeren niet vol-
doet aan deze normen. Ruud Franssen, fysiotherapeut 
en bewegingswetenschaper bij VieCuri, stelt dat juist 
op deze leeftijd het belangrijk is om te bewegen. “In je 
jeugd tot aan je 35e maak je sterke en goede botten 
aan. Beweging, goede voeding en vitamine D zorgen 
voor een goede botaanmaak waar je op late leeftijd 
profijt van hebt. Als je op jonge leeftijd sterke spieren 
en botten hebt ontwikkeld, heb je op latere leeftijd 
sneller je conditie terug als je een keer ziek wordt. 

Bewegen wordt gezien als een medicijn. Maar als je 
altijd met een tablet op de bank zit, gaat dat je manier 
van bewegen beïnvloeden, omdat weefsels zich zo 
ontwikkelen dat ze vergroeien. Ook zorgt het voor 
een toename van overgewicht.”

Als volwassenen gemiddeld acht uur zitten, dan 
zitten jongeren gemiddeld tien uur, legt Okke Lambers 
Heerspink orthopeed bij VieCuri uit. Volgens hem 
zorgt het gebruik van een telefoon of tablet voor een 
voorovergebogen houding, waardoor de schouders 
meer naar voren komen te staan. “Toch zie ik op dit 
moment nog geen jongeren die met klachten als een 
tabletnek naar het ziekenhuis komen. De klachten van 
een foute houding, door het gebruik van telefoons of 
tablets, ontstaan op latere leeftijd. Denk daarbij aan 

rug- en nekklachten. Een foute houding is net zoals 
roken: nu merk je er niets van, maar op langere ter-
mijn krijg je er last van.” 

Volgens Franssen komt het door de huidige maat-
schappij dat jongeren minder bewegen. “Ons lichaam 
is op oerdriften en jagen ingesteld, maar die noodzaak 

Jong fit is oud fit

van bewegen is tegenwoordig afgezwakt. Onze economie gaat beter en steeds meer 
mensen werken op kantoor en hebben daardoor een zittende baan. Jongeren zien 
ook minder uitdaging om naar buiten te gaan en te bewegen. Ze zitten liever binnen 
op de bank te gamen en daar is de omgeving ook op aangepast.”

Franssen vindt dat de jeugd meer gemotiveerd dient te worden om te bewegen. 
“De beweegnormen zijn makkelijk te halen, omdat kinderen primair juist willen 
bewegen. Om die normen te halen zouden jongeren hun levensstijl kunnen aanpas-
sen. Ga buiten spelen of in het bos wandelen, dit is veel uitdagender voor je lichaam. 
Ook ontwikkel je een betere balans als je op bospaden loopt dan op vlakke gron-
den.” Drie keer per week spier- en botversterkende activiteiten  doen, klinkt volgens 
Franssen lastig. Maar volgens hem denken we daar te moeilijk over. “Traplopen of in 
een boom klimmen is ook krachttraining. Ik zie elektrische fietsen onder jongeren 
ook toenemen, maar tegen de wind in fietsen wordt ook gezien als krachttraining.”

Lambers Heerspink waarschuwt de jeugd om niet gebogen te gaan zitten of 
een liggende houding aan te nemen. “Toch denk ik dat de jeugd wel weet wat een 

‘Een foute houding is net zoals roken’

Weten en doen is totaal anders

Klachten ontstaan 
op latere leeftijd

goede houding is en dat ze moeten bewegen, maar het weten en het doen is weer 
totaal anders.” Lambers Heerspink verwacht dat het aanpassen van de houding, 
om een app-duim, tabletnek of gamerug te voorkomen, in de toekomst het nieuwe 
thema wordt. 

De psychologische gevolgen van kaalheid zijn uiterst serieus! 

Aanvulling of vervanging van het eigen haar is de basis voor herstel 

van zelfvertrouwen, eigenwaarde en een positief zelfbeeld. Horst, T 06 49055325
 www.taritakleeven.nl

“ HET HAAR VAN MONIQUE  
WORDT STEEDS DUNNER”

Hier zijn 2 manieren om 
daaraan te werken.

Ben je bedrijfshulpverlener?
Meld je dan ook aan als burgerhulpverlener
en red het leven van mensen bij jou in de 

buurt. Kijk voor meer informatie op:
www.hartvoorpeelenmaas.nl/
opleiding/burgerhulpverlener

Volg een reanimatie- en
AED-cursus in Panningen
In slechts 3 avonden leer je hoe je moet

reanimeren en hoe je een AED moet bedienen.

Goede voornemens 
voor het nieuwe jaar?

In maart is er een cursus op 
woensdag 4, 18 en 25 maart. 
Meld je aan via secretaris@
heldenreanimeren.nl

Colofon
H-magazine verschijnt enkele malen per jaar in de 
gemeente Peel en Maas.

Oplage /// 19.275 exemplaren
Redactie /// 077 208 32 21 / redactie@hallopeelenmaas.nl 
Kempen Media
Fotografie /// Kempen Media

Advertentieverkoop /// 077 208 32 25 
adverteren@kempen-media.nl
Bezoek- en correspondentieadres ///  

Handelstraat 17, 5961 PV Horst

Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.
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Last van stress, burn-out, faalangst?

Nieuw in de regio: cursus ‘Master your mind’

voorgeschreven en gifstoffen worden 

verwijderd. Dit allemaal met natuurlijke 

middelen. Hiermee kun je ziekten 

voorkomen.

Ook in de reguliere geneeskunde bevestigt 

wetenschappelijk onderzoek dit. Maar soms 

vindt er geen genezing plaats omdat de 

mindset of psyche een negatieve invloed 

heeft op je lichaam. In deze training leer je 

dit herkennen en te veranderen.

De kosten kunnen worden vergoed door 

de zorgverzekeraar. Voor meer informatie 

of vragen kunt u op zaterdag 18 januari 

vrijblijvend binnenlopen in mijn praktijk van 

10.00 uur tot 16.00 uur.

Door een kortdurende training kan daar 

blijvend een verandering in aangebracht 

worden.

Elke dag worden er in het lichaam nieuwe 

cellen gemaakt. Het is belangrijk dat de 

omgeving rondom de cellen gezond zijn. 

In een ongezonde omgeving worden 

namelijk zieke cellen geproduceerd. In mijn 

praktijk zorg ik dat ziektekiemen uit het 

lichaam worden verwijderd, verzuring wordt 

tegengegaan, een tekort aan supplementen 

wordt aangevuld, de juiste voeding wordt 

De productie van stresshormonen komt 

op gang als je lichaam een noodsituatie 

signaleert, zodat je alert en snel op 

een dergelijke situatie kunt reageren. 

Soms maakt je lichaam deze stresshormonen 

ook aan door de manier hoe je in het leven 

staat. Bijvoorbeeld je bent een perfectionist, 

je voelt je regelmatig schuldig of je hebt een 

laag zelfbeeld. Diverse organen en functies 

kunnen hierdoor verstoord of overbelast 

raken, waardoor fysieke, emotionele 

of mentale klachten kunnen ontstaan. 

Heb je last van slaapproblemen, chronische vermoeidheid, burn-out, angsten ME/CVS, 

chronische pijn, onverklaarbare en verklaarbare klachten door voortdurende stress? 

Dan kun je door middel van een training van 5 dagdelen daar verandering in brengen.

Natuurpraktijk Aurora

Alie Wouda-van der Tuin

Vreedepeelweg 4

5986 NW Beringe

06 - 41 97 98 44

www.natuurpraktijkaurora.nl

info@natuurpraktijkaurora.nl 03Gezondheid

Een belangrijk onderdeel van mijn aanbod 

is ‘Emotie-eten de baas’. Daarin kijken we 

samen naar wat de emoties zijn als je gaat 

eten. Ben je moe, verveeld, verdrietig of 

boos? En wat zou je, behalve eten, 

kunnen doen om deze emoties te 

doorbreken? 

Gewichtsconsulente 
Anja van de Vin
Afvallen moeilijk? Niet als je de juiste begeleiding krijgt. Bij Gewichtsconsulente 

Anja van de Vin adviseer en motiveer ik je op weg naar een gezond eet- en leefpatroon. 

Gewichtsconsulente en

specialist in emotie eten

Anja van de Vin

Kampweg 23a, 5986 NP Beringe

avdvin@hotmail.com

www.anjavandevin.nl

facebook.com/

gewichtsconsulenteanjavandevin

Hier samen over nadenken werkt 

verhelderend en de resultaten zijn 

verbluffend. Mensen eten vaak enorm 

veel, terwijl ze het niet eens in de gaten 

hebben. 

Dit doen ze puur om een gevoel uit te 

schakelen of zich te verdoven. Ik ga met je 

aan de slag om hier bewuster van te worden 

en geef tips over wat je kunt doen op zo’n 

moment in plaats van eten.

De begeleiding hierin wordt vaak via de 

aanvullende verzekering vergoed.

Het voltallige team van 
SaChaLo wenst u een 
mondgezond 2020!

Het team van Tandartspraktijk SaChaLo 
biedt zorg, persoonlijke aandacht en 
adviezen voor uw mond en gebit.

Goede mondverzorging is belangrijk 
voor jong en oud!

Kerkveld 2, 5768 BB Meijel
077 466 0792 
contact@sachalo.nl

www.sachalo.nl


