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Nieuwsbrief HETcentrum Confiance 

maart - april 2019 
 
 
 

 

 
 
 

Lezingen voor jouw welzijn en gezondheid in HETcentrum Confiance 

 

Laagdrempelige, informatieve, kleinschalige en inspirerende lezingen voor iedereen!  
Dinsdagavonden! Tijd: 19.15 – 21.15 uur. Eigen bijdrage is € 5,-.  
Meld je aan: info@hetcentrumconfiance.nl of  stuur een berichtje naar 06 – 10 91 03 91 
 
 

• 12 maart  Leefstijl als medicijn. 
Ontdek hoe je langer fit en gezond kunt blijven of juist weer gezonder kunt 
worden. Dat kan heel goed binnen eigen controle en zonder te veel 
medicamenten, behandelingen of operaties. 
 

    door: Jolanda Dorenbos, orthomoleculair diëtist en kPNI therapeut 
 

• 9 april   Denkvoorkeuren 
‘Doe de dingen die de meeste liefde in je wekken!’, zegt Adriaan Hoogendijk, 
coach, trainer, filosoof en menswetenschapper. 
Wat de meeste liefde of warmte in je opwekt is niet voor elke persoon gelijk. 
Om te weten wat voor jou kan werken om meer je balans te vinden, je 
gelukkiger en tevredener te voelen, beter te weten welk pad op te gaan, kan 
het zeer behulpzaam zijn te weten wat voor ‘type’ jij bent. 
Het woord ‘type’ is al een gevaarlijk woord, echter in deze context en voor 
deze avond zullen we het gaan hebben over ‘mentale types’ oftewel ‘wat is 
jouw favoriete manier van denken?’, ‘wat is jouw favoriete denkstijl?’ 
Het maakt je ook veel duidelijk over hoe het komt dat je bepaalde mensen 

direct mag en het klikt én je anderen wel kan schieten, het liefst mijdt 😊 
 

    door: Thea van Tuijl, NLP Health Coach, stressconsultant, EMDR-therapeut en 
huisarts 

 

mailto:info@hetcentrumconfiance.nl
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Stilte meditatie      …luister naar jezelf… 

 

Met regelmatige meditatie versterk je  positieve emoties zoals vreugde, vriendelijkheid en compassie.  
Ook geeft het op de langere termijn een betere afstemming en coördinatie van hersenprocessen. 
Mede hierdoor ga je een toename van alertheid, geheugen en concentratie vernemen. 
 

 
 

Data: 10 maart, 7 april, 12 mei 
Tijd: 20.00 – 21.00 uur, inloop vanaf 19.45, er zijn geen kosten aan verbonden 

(Meestal) elke 2e zondagavond van de maand een rustmoment! Hier hoef je alleen maar te zijn… 

Opgave mag via mailadres info@hetcentrumconfiance.nl of wnvantuijl@outlook.com  
Gewoon binnenlopen op die avond mag ook …  

 
 
 

Lezingen in Eelde-Paterswolde 

 

Tijdstip: Woensdagavonden: 19.00 – 21.00 uur 

Locatie: Gezondheidscentrum Eelde-Paterswolde, Huisartspraktijk van Tuijl 
Hoofdweg 155, 9765 CB Paterswolde 

Kosten: € 5,- per lezing, koffie en thee inbegrepen 
Aanmelden: via  assistentmail@ezorg.nl  of  050 – 309 11 10.  
Graag vermelden welke datum en welk onderwerp je wilt bijwonen 
 
Woensdag 20 maart | Grenzen – hoe geef ik deze op een “goede” manier aan? → zie info verderop 
Vind je het moeilijk om ‘nee’ te zeggen en jouw grens aan te geven? Ben je vaak bezig om het anderen 
naar de zin te maken? Weet je eigenlijk niet meer wat je nu zelf graag wilt?  
Deze avond gaan we dieper in op het volgende: welke rol kunnen (onbewuste) patronen of gebeurtenissen 
binnen je familie hierin een rol spelen.  
Vanuit ons familie systeem nemen we allerlei gewoontes en patronen mee. Ieder gedrag en patroon heeft 
een functie in je gezin of werkkring en draagt bij aan het functioneren van het systeem als totaal.  
Lange tijd kan dit gedrag ondersteunend zijn, maar soms kan het je ook in de weg gaan zitten. 
Door vanuit de bril van familiesystemen hiernaar te kijken, ontstaan er vaak verrassende inzichten. 
Inzichten die je kunnen helpen om een patroon los te laten. 
Door: Annemarie Janssen, coach en familie-opsteller, info@verdwaalcoach.nl  
 
 
Woensdag 17 april | De invloed van oorlog binnen je familiesysteem en de betekenis hiervan in de  

verschillende generaties 
In tijden van oorlog kunnen er ingrijpende gebeurtenissen plaats vinden in families. Door generaties heen 
kan deze ervaring (onbewust) meegedragen worden. Deze ervaringen kun je dan terug vinden in de dyna-
miek van een familie. Er kunnen problemen ontstaat met dader- en slachtofferschap, met onderdrukte 
emoties of onverklaarbare angsten binnen de familie. Het kan zich op vele manieren uiten. 
Door op systemische wijze te kijken naar situaties binnen de familie, kan zichtbaar worden op welke wijze 
het oorlogsverleden in de geschiedenis van een familie vervlochten is. 
Door: Annemarie Janssen, coach en familie-opsteller, info@verdwaalcoach.nl  
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Grenzen 
Het valt niet altijd mee om je grens goed aan te geven. Zo ging ik laatst, uit loyaliteit aan mijn collega’s, 
toch overstag  om een bepaalde klus op te pakken. Maar eigenlijk had ik er geen tijd voor. En zoals dit 
voorbeeld zijn er tal van situaties, zowel op het werk als privé, waarin het lastig kan zijn om je eigen grens 
aan te geven of je er zelfs maar bewust van te zijn.  
 
Training 
Je kunt gaan oefenen met allerlei gesprekstechnieken en assertiviteitstrainingen. Vaak met een positief 
resultaat. Na verloop van tijd kan het zijn dat je toch terugvalt in je oude gedrag. En soms lukt het ondanks 
alle praktische oefening je niet om die gewenste grens aan te geven.  
 
Systemisch perspectief 
Je zou dan ook vanuit systemisch perspectief naar jouw wens voor verandering kunnen kijken. Binnen het 
systemisch werken kijk je naar patronen en dynamieken die in jouw familiesysteem aanwezig zijn. Er 
kunnen patronen zijn waardoor het voor jou moeilijk is om je grens aan te geven. Iedereen is loyaal aan 
zijn familiesysteem (bewust of onbewust). En als het in jouw familie lastig is om grenzen aan te geven, dan 
kun jij als gevolg van loyaliteit meegaan in dit patroon. Let op!! Dit hoeft natuurlijk niet voor alles en 
iedereen te gelden. Andere leden van de familie kunnen op andere manieren en met andere patronen hun 
loyaliteit vormgeven. Bovendien kunnen er zeker ook andere redenen dan loyaliteit ten grondslag liggen 
aan het feit dat het voor jou moeilijk is om je grens aan te geven. 
 
Elk gedrag is functioneel 
Gedrag in een systeem heeft altijd een bepaalde functie en draagt bij aan het overleven van een systeem. 
De vraag die wij onszelf stellen binnen het systemisch werken is dan ook: ‘Voor wie of wat is dit gedrag een 
goede oplossing (geweest)?’ En dan kun je zomaar ontdekken dat het niet aangeven van je grens in de 
geschiedenis van jouw familiesysteem heel waardevol is geweest. Bijvoorbeeld in de generatie van jouw 
familie in oorlogstijd waarbij het voor de veiligheid van de familie belangrijk was om niet om je strepen te 
gaan staan. Dit patroon of gedrag kan dan binnen jouw familie blijven voortbestaan en als het ware 
doorgegeven worden in de genen. 
 
Erkenning 
Door het erkennen van dit gedrag en de situatie kan er een volgende stap gezet worden. Door inzicht te 
krijgen in de situatie en deze werkelijk onder ogen te zien, kan een helende beweging ontstaan. En vanuit 
deze helende beweging kan voor jou de mogelijkheid ontstaan om zonder schuldgevoel of angst jouw 
grens aan te gaan geven. Zodat jij je vrij kunt voelen om te handelen naar wat voor jou belangrijk is en naar 
wat voor jou klopt.  
 
Wil je kennis maken met systemisch werken en ontdekken wat er mogelijk allemaal nog meer mee kan 
spelen in de familiepatronen?  
Kom naar de lezing op woensdag 20 maart a.s.   
Van 19:00 – 21:00 uur met als onderwerp  ‘Grenzen – hoe geef ik deze op een ‘goede’ manier aan’.  
 
Waar: 
Gezondheidscentrum Eelde-Paterswolde, Huisartspraktijk van Tuijl – Hoofdweg 155, 9765 CB  Paterswolde.  
De kosten bedragen 5,= per persoon (inclusief koffie, thee). 

Je bent van harte welkom! 
 
   Door: Annemarie Janssen, coach en familie-opsteller, info@verdwaalcoach.nl  
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Denken  gedrag, beleving & denkvoorkeuren 
  

Inleiding 
We komen steeds meer onder druk te staan. Meer werk met minder mensen. Allemaal protocollen, 
deadlines en targets die gehaald dienen te worden. Steeds maar weer innovaties en veranderingen. 
Wanneer je aan iemand vraagt hoe het gaat krijg je negen van de tien keer het antwoord: ‘druk, druk, 
druk’, ‘ik ben echt aan vakantie toe’, ‘ik kom niet aan mezelf toe’, ‘ik weet niet waar ik de tijd en energie 
vandaan moet halen’, etc. 
 
Hoe komt het toch dat er mensen zijn die zich door deze druk enorm gestresst voelen terwijl anderen er 
ogenschijnlijk fluitend mee om kunnen gaan?  
Dat bij druk of stress de één met iedereen ruzie krijgt, overspannen raakt of depressief, en de ander goed 
blijft presteren? 
 
Dit wordt mede bepaald door onze voorkeuren. Iedereen heeft een persoonlijke voorkeur om situaties aan 
te pakken en te benaderen. Een stijl van werken die we prettig vinden. Omstandigheden die juist wel of 
niet bij ons passen. Een manier waarop we met onszelf én met anderen omgaan. En we hebben een 
voorkeur in de manier waarop we denken. 
Deze voorkeuren hebben natuurlijk een invloed op de wijze waarop we met de ons beschikbare tijd 
omgaan én het heeft invloed op de wijze hoe we de tijd beleven. 
Het heeft ook invloed op hoe we de wereld en de mensen om ons heen beleven en hoe we ons daarmee 
verhouden. Wie ligt je? En wie niet? Hoe komt dat dan toch? 
 

 
 
Denkvoorkeuren 
Favoriete manieren van denken noemen we denkvoorkeuren. Er zijn verschillende manieren om deze 
denkvoorkeuren te onderscheiden en rubriceren. Eén manier is de uiteenzetting in de vier elementen,  
te weten: vuur – aarde – lucht – water. 
Dit kun je uitzetten in een kwadrantenmodel waarbij in ieder kwadrant een element staat uitgewerkt. 
Men spreekt vaak van aarde-type, lucht-type, etc., genoemd naar het element dat overheersend aanwezig 
is. De overige types zijn dan vaak ook wel bij jou aanwezig, maar in veel mindere mate. 
Algemeen gezegd: er is 1 hoofd-type element, 2 ondersteunende elementen, en 1 element wat je bijna 
niet bent. Dit laatste is dan ook jouw allergie! 
 
Het dominante element zorgt voor een bepaalde manier van denken én reageren.  
Onthoud dat jouw communicatie pas geslaagd is wanneer je de ander bereikt hebt. 
Inzicht in de denkvoorkeuren is een praktisch hulpmiddel om de kans op succesvolle communicatie te  
vergroten. Hoe stressreducerend alleen al is dat! 
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De elementen onderling vergeleken 
Wanneer we de elementen onderling vergelijken, dan kunnen we het voorbeeld geven 
van iemand die een ruimte binnenkomt waarin een lezing wordt gegeven. 
Een aardetype zal eerst kijken waar er voor hem nog een stoel staat en hij zal nadenken waar hij het beste 
kan gaan zitten, mede met het oog op de verdere ruimte-indeling. Pas daarna volgen allerlei andere inven-
tarisaties en acties.  
Een watertype zal eerst kijken naar de mensen die in de ruimte zitten en vooral zal hij letten op hoe hun 
gezichten staan. Wat stralen ze uit. Verder zal hij proberen de sfeer te voelen, c.q. te ruiken. 
Een luchttype zal als hij binnenkomt vooral luisteren naar de uitgesproken woorden of kijken naar de ge-
projecteerde teksten, schema’s of beelden en daarover gaan denken; of hij het kan volgen, of hij denkt dat 
het klopt, of hij het relevant vindt. 
Een vuurtype zal vooral luisteren naar de uitgesproken woorden en voelen of hij het interessant vindt, of 
het leuk is, boeiend, nieuw, inspirerend en of dat het nieuw leven in de brouwerij zal geven.  
In het meest extreme geval zal hij kijken in hoeverre hij datgene wat de trainer meldt kan aanvullen met 
zijn eigen ideeën. 
 
Wat denk jíj, dat jouw dominante denkvoorkeur is? 
 
Kom naar de lezing op dinsdag 9 april a.s.  in HETcentrum Confiance! 19.15 – 21.15 
 
 Door: Thea van Tuijl, NLP Health Coach, stressconsultant, EMDR-therapeut en huisarts 
 
 
 
 

 
   
 

Denken 
 

Eerst dacht ik: ‘niet aan denken’, 
Dat heb ik toen gedaan, 

maar twee seconden later, 
dacht ik er tóch weer aan.  
 

Nee, zo eenvoudig is dat niet, 

want weet je, wat je doet, 
je denkt er óók aan als je denkt 

dat je er niet aan denken moet. 
 

Toon Hermans 
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‘Laat voeding uw medicijn zijn en uw medicijn voeding’ 
Hippocrates  

Orthomoleculaire geneeskunde? Wat betekent dat, Jolanda? 
Deze vraag wordt mij vaak gesteld op lezingen en tijdens consulten. Laten we daarom even kijken naar de 
betekenis van ‘Orthomoleculair’: Orthos, komt uit het Grieks en betekent: juist, recht of gezond. 
Orthomoleculair staat voor: de moleculen betreffende. 
De term 'orthomoleculair' werd voor het eerst gebruikt in 1968, door professor Linus Pauling. 
Hij is dan ook de grondlegger van de orthomoleculaire geneeskunde. 
Orthomoleculaire geneeskunde beslaat het gebied van de stoffen die het lichaam nodig heeft om optimaal 
te werken en te herstellen. Plus stoffen die gebruikt en verwerkt kunnen worden door het lichaam zonder 
schade. En het gebruiken van voeding die juist deze benodigde stoffen heeft. 
Zodat je ervoor zorgt dat het lichaam alle bouwstoffen en ondersteunende stoffen heeft om optimaal te 
functioneren. Indien nodig worden voedingsstoffen aangevuld in de vorm van specifieke supplementen om 
te zorgen voor het herstellen van de werking van het lichaam én om grote tekorten aan te vullen.  
Soms lukt dat niet alleen met de voeding (qua hoeveelheden die dan nodig zijn). Ook kan de individuele 
behoefte groter zijn door omstandigheden of hoe het lichaam werkt. Hier is maatwerk op zijn plek! 
 
De rol van voeding 
De wetenschap dat voeding een geneeskrachtige werking kan hebben stamt al van eeuwen geleden. Zo 
noemt Hippocrates (460-377 v Chr) meerdere malen de geneeskrachtige werking van voeding. 
‘Laat voeding uw medicijn zijn en uw medicijn uw voeding’ 
 
Maimonides (1135-1204) hanteert de stelling dat:  
'Geen enkele ziekte die door dieet kan worden genezen, dient met andere middelen te worden 
behandeld'.  
Vanaf 1850 raakte dit idee uit beeld omdat de chirurgie steeds grotere resultaten boekte en na de Tweede 
Wereldoorlog werd tevens de antibiotica ontwikkeld als krachtig middel tegen infectieziekten. Naast deze 
zeer effectieve behandelmethoden werd de invloed van voeding als ondergeschikt ervaren. 
 
Momenteel is de tendens dat voeding en leefstijl weer in de aandacht komen als behandelingsoptie! 
Een goed voorbeeld hiervan is de aanpak van diabetes type 2. Tot kort geleden waren het vooral 
medicijnen die als behandeling werden ingezet. Medicijnen voor het beter opnemen van de glucose in de 
cel en een regelmatige verdeling van koolhydraten (suikers en zetmeel). Terwijl de laatste jaren juist het 
beperken van de koolhydraten, het beperken van het aantal maaltijden per dag én meer beweging de 
aandachtspunten worden. Ook in huisartsenland is een beweging op gang gekomen om de voeding en de 
leefstijl meer op de voorgrond te zetten. 
Wat mij betreft werd het tijd, veelal wordt er gekeken naar hoe te behandelen met medicijnen en 
hulpmiddelen. Wat uiteindelijk bij het genoemde voorbeeld van diabetes mellitus type 2, onvoldoende 
resultaat gaf en de kosten van de zorg omhoog stuwt. En de gezondheid te weinig bevorderde. 
Door aandacht voor de voeding is juist het voorkómen van aandoeningen mogelijk.  
Om een goed beeld te krijgen hoe ik als orthomoleculair diëtist wordt uitgelegd in onderstaande video: 
“Wat is orthomoleculaire geneeskunde precies?” 
Dit was een korte kijk in de keuken van mijn werkwijze en praktijk. 
 
Heb je vragen? Of wil je weten of ik iets voor jou en jouw gezondheid kan betekenen? 
Dan kun je me bellen of appen via 06-53431639. Ook kun je me mailen op info@oervitaal.nl . 
 
OERvitale groet,  Jolanda Dorenbos, orthomoleculair diëtist en kPNI therapeut 

 
Wees welkom in ons centrum, HETcentrum Confiance! 
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