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Voor wie ik liefheb wil ik heten

mijn moeder is mijn naam vergeten,
mijn kind weet nog niet hoe ik heet.

hoe moet ik mij geborgen weten?

noem mij, bevestig mijn bestaan,
laat mijn naam zijn als een keten.

noem mij, noem mij, spreek mij aan,
o, noem mij bij mijn diepste naam.

voor wie ik liefheb wil ik heten.

Neeltje Maria Min

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

 18 december De betekenis van emoties! Een emotie heeft ‘aandacht’ nodig.
‘Ik wil me zo niet voelen!’, ‘Hier heb ik geen zin in’. Bekende gedachten die 
door je hoofd gaan bij het voelen van een minder gewenste emotie, een rot 
emotie. Echter je kunt emoties niet blijven wegduwen of negeren, als een 
boemerang komen ze terug. Totdat je ze erkent ….
door: Thea van Tuijl, NLP Health Coach, stressconsultant, EMDR-therapeut en huisarts

 15 januari EMDR traumatherapie, eenvoudig uitgelegd én zeker niet alleen een goede
therapie voor trauma.
EMDR werkt voor de verwerking van schokkende gebeurtenissen of een 
trauma echter EMDR werkt OOK bij minder eenduidige trauma’s als verwaar-
lozing, een onveilige jeugd, verlaten worden door je partner, acuut ontslag 
met allerlei gevolgen in je leven, etc.
door: Thea van Tuijl, NLP Health Coach, stressconsultant, EMDR-therapeut en huisarts
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Stilte meditatie …luister naar jezelf…

Met regelmatige meditatie versterk je  positieve emoties zoals vreugde, compassie en 'loving-kindness' 
(liefdevolle vriendelijkheid). Ook geeft het op de langere termijn een betere afstemming en coördinatie van
hersenprocessen en mede hierdoor een toename van alertheid, geheugen en concentratie.

Data: 11 november, 9 december, 13 januari, 10 februari, etc
Tijd: 20.00 – 21.00 uur, inloop vanaf 19.45, er zijn geen kosten aan verbonden

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 … 

Ervaar het geschenk van stilte

We zitten in een continue stroom van drukte, een overvloed aan prikkels en omgevingslawaai. 
Door dit alles voelen we ons onrustiger, kunnen we moeilijk de focus houden en gaat het leven, 
ongrijpbaar, aan ons voorbij. Opvallend is dat steeds meer mensen behoefte hebben aan rust.

En rust is iets anders dan uitgeput op de bank liggen zappen �
Stilte helpt ons om meer in het moment te komen, letterlijk even stil te staan en stil te zijn.
Stilte brengt verstilling van binnen en zo kunnen we weer zien en ervaren wat echt van belang is ons leven.
Je van binnen vullen met stilte zorgt voor ruimte en een moment om te herstellen. Je kunt je innerlijke 
stem weer horen, je voelt de energie, je voelt jouw eigen behoeften, verlangens en drijfveren weer.

Neem de stilte in je op, dompel je er helemaal in onder. Dit kan best eng zijn als je nog nooit echt stilte hebt
toegelaten. Toch is het kunnen omarmen van stilte en kalmte essentieel voor een bewuster leven.
Je krijgt meer contact met je manier van zijn, met wie je daadwerkelijk bent. Wie ben ik? Wat wil ik?
Het geeft je een betere levenskwaliteit.
Alle creatie komt voort uit stilte. Wat je daadwerkelijk wilt komt van binnenuit en kan in het lawaai en de 
chaos van alledag niet gehoord en gevoeld worden. In de stilte kun je openstaan voor jouw eigen vrije wil.
De ervaring van geen geluid betekent niet dat er geen geluid aanwezig is. Er is altijd geluid in de ruimte zelf,
van de andere aanwezigen, én omgevingsgeluid. Echter het geluid brengt ons niet in de war en we laten er 
onze innerlijke rust niet door verstoren, juist doordat het vanbinnen stil is. En dat is te leren …
Weet jij nog hoe het is om stil te zijn? De stilte in jezelf te ervaren? En wat er in die stilte gehoord mag 
worden? Jijzelf kunt weer in de stilte gehoord worden. Wees welkom!
 
Weet dat er geen weg naar de stilte is, stilte is de weg. Je hoeft geen ervaring te hebben met meditatie.
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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 info@verdwaalcoach.nl of  assistentmail@ezorg.nl  of  050 – 309 11 10. 
Graag uw naam, adres, verzekeraar en verzekeringsnummer doorgeven. Dank!

Woensdag 12 december | Suggesties en wensen voor onderwerpen zeer welkom!

Woensdag 21 november | Mantelzorg en de betekenis hiervan voor jezelf en jouw familie
Er wordt in een steeds grotere mate een beroep gedaan op familie en vrienden voor de zorg van hun 
dierbaren. Hoe neem jij hier je plek in? Je hebt de rol van kind en wordt nu de verzorger van je vader of 
moeder? Welke verantwoordelijkheid neem je wel/niet op je? En welke invloed heeft dit op jou en je 
familiesysteem? En hoe houd je dit in balans met je eventuele eigen gezin, werk en andere familieleden?
Door: Annemarie Janssen, coach en familie-opsteller

Mantelzorg vanuit systemisch perspectief

Je eigen plek vinden als mantelzorger kan lastig zijn, dat weet ik maar al te goed. In de 1 1/2 jaar dat ik 
mantelzorger van mijn moeder ben geweest, heb ik verschillende rollen gehad. Mijn vader was in die tijd al 
overleden en op sommige momenten schoot ik in de rol van partner. Dan weer was ik meer verzorgend en 
schoot ik in de rol van ouder, maar bovenal was en bleef ik natuurlijk een dochter. Ik was toen nog niet 
bekend met het systemisch werken en was mij niet bewust van de verschillende rollen die ik aannam in dit 
hele ziekteproces van mijn moeder. 

Het gezin als systeem
Vanuit het systemisch werk wordt het gezin beschouwd als een systeem. Hierbij staan de vader en moeder 
bovenaan. Zij geven het leven door aan hun kinderen. De kinderen nemen in het familiesysteem de plek 
onder de ouders in. Kinderen groeien op en gaan mogelijk hun eigen gezin, hun eigen familiesysteem, 
stichten. En de kinderen van deze kinderen (de kleinkinderen) staan weer onder hun ouders.
Je kunt dit vergelijken met de stamboom van je familie. En als iedereen op de ‘goede’ plek staat stroomt de 
energie optimaal door het systeem. 

Rolverwarring
Door omstandigheden kun je, veelal onbewust, op een andere plek in je familiesysteem terecht komen. 
Dit kan ook gemakkelijk gebeuren als je mantelzorg verleent. In de situatie met mijn moeder ging ik soms 
(figuurlijk) naast haar staan – in de rol van partner. Ik ervoer dat bijvoorbeeld toen ik samen met haar in het
ziekenhuis zat en we helaas een slechte uitslag ontvingen van alle onderzoeken die er  waren geweest. 
Ook kun je gemakkelijk op een andere plek in het systeem komen te staan wanneer je eigen partner ernstig
ziek is en jij veel zorgtaken overneemt. Dan ga je misschien vanuit de rol als ouder voor je eigen partner 
zorgen en sta je niet meer naast elkaar als partners in jullie familiesysteem. 
Het wordt helemaal ingewikkeld wanneer ouders gaan dementeren en zij steeds minder regie over hun 
eigen leven hebben. Hoe zorg jij er dan voor dat je zorg draagt vanuit je rol als dochter of zoon? 
Hoe voorkom je dat je op de ouderpositie terecht komt? En het zorgdragen vanuit een andere positie dan 
die je eigenlijk hebt binnen jouw systeem, leidt vaak tot irritatie bij de ander en/of geeft onvrede bij jezelf.
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Zorgdragen vanuit je eigen rol en positie
De uitdaging is om te zorgen dat je ‘zorg draagt voor de ander’ vanuit de positie die je binnen jouw systeem
hebt – vanuit jouw rol als kind of partner. Er is zorg nodig én die kun je ook prima bieden. 
Op het moment dat de situatie ontstaat dat jij ervan overtuigd bent dat je weet wat het  beste is voor jouw 
ouder of partner, dan ontstaat de valkuil dat je bóven de ander gaat staan en je dus in de ouderrol terecht 
komt. Je schuift dan naar een positie hoger in jouw familiesysteem. 
Het is de kunst om de ander zoveel mogelijk zijn/haar eigen keuzes te laten maken. En juist dat is moeilijk, 
zeker als de ander in jouw ogen ‘foute’ keuzes maakt. En hoe kun je dan blijven staan op jouw eigen plek 
binnen jouw familiesysteem? En hoe te handelen als de ander niet meer in staat is om zelf te beslissen? Het
is vooral de eigen innerlijke houding die bepalend is - de houding van waaruit jij hulp en zorg verleent. 

Meer weten?
Op woensdag 21 november verzorg ik een avond waarin het thema mantelzorg centraal staat en zal ik 
dieper ingaan op de plekken waar je kunt staan als mantelzorger en hoe te handelen vanuit je eigen plek. 

De avond is voor íedereen bedoeld die op een andere manier wil kijken naar mantelzorg en hoe hiermee 
om te gaan.

Annemarie Janssen, coach en familie-opsteller

Huid, haar en nagels

Eerder dit jaar volgde ik een dag opleiding bij de Stichting Ortho Health Foundation (SOHF) te Hoofddorp 
over hun behandelprotocol ‘Huid, Haar en Nagels’. Eigenlijk om twee redenen. 
Ik bemerkte bij mezelf dat mijn huid opvallend leek te reageren op stress, slecht slapen, minder gezond 
eten, vermoeidheid, etc. Bovendien werden mijn haren sinds ‘de overgang’ alleen maar pluiziger, dunner 
en kwetsbaarder. Dat kon toch niet alleen van de hormoonverandering zijn? 
Daarnaast vind ik als huisarts dat we beperkt zijn, vanuit de reguliere geneeskunde, om klachten omtrent 
haren (haaruitval, dunner worden, kale plekken, eczeem op het behaarde hoofd), nagels en huid adequaat 
aan te pakken. In ieder geval alleen door er flink wat medicamenten op los te laten, of maar door te 
verwijzen naar de dermatoloog, en heel vaak blijken de klachten waar mensen mee komen niet definitief 
oplosbaar, het ‘suddert maar voort’ of komt steeds weer terug. Onbevredigend allemaal.
In ieder geval ben ik begonnen met elke ochtend silicium-oplossing in te nemen. Het maakt mijn haar weer
steviger en minder broos. Bovendien geeft silicium stevigheid aan het bindweefsel dus wellicht ook nog 

goed tegen de rimpels 😊 In ieder geval zorgt 20 ml silicium per dag ervoor dat je nagels weer steviger 
worden (zo nodig neem je dan ook biotine en gelatine in) en je helpt van binnenuit het lichaam om cellulitis
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te verminderen. Wil je liever niets slikken dan kun je van buitenaf ook het onderhuidse bindweefsel 
verstevigen met behulp van siliciumgel met glucosamine. Dat veel lichaamsbeweging en krachttraining ook 
helpt de cellulitis te verminderen is een ieder wel bekend. Discipline en doorzettingsvermogen meer 
ontwikkelen is dan een vereiste.

Ik zet een aantal leerpunten op een rijtje zetten:

Vrouwen die de 40 zijn gepasseerd kunnen hun huid jonger en zachter maken als ze elke dag 5 
koppen groene thee drinken. Ook beschermt groene thee de huid tegen de UV-straling in zonlicht.

Een dagelijkse dosis van 12 gram fenolrijke cacao houdt de huid jong. Het maakt de rimpels minder 
diep en vergroot de elasticiteit van de huid. Neem dan het liefst Zuid-Amerikaanse cacao, daar 
schijnen meer minderalen in te zitten dan in Afrikaanse cacao.

Bij acné wordt vaak een tekort gezien aan selenium, zink, vitamine A, vitamine B5, biotine (B8) en 
vitamine E. Een goed suppletieadvies bij acné is in ieder geval 1 maal daags een capsule Zink 
methionine (wat de ontstekingen en de ernst van de acné vermindert) en 2 maal daags 1 capsule 
Omega-3 vetzuren.

Q10. Geleidelijk aan wordt Q10 een meer en meer bekende term. Q10 is een co-enzym en is 
verantwoordelijk voor het produceren van energie in de ‘motortjes’ van de cel (de mitochondriën 
genaamd). Mijn praktijkondersteuner Saskia van der Woude adviseert patiënten vaak elke dag een 
capsule Q10 te gaan gebruiken. Het helpt een hogere bloeddruk te bestrijden en neemt tevens voor 
een groot deel de spierpijn, als bijwerking van statines (cholesterolverlagende middelen), wég. De 
statines die veel patiënten ‘moeten’ gebruiken en krijgen voorgeschreven lijken niet alleen de 
cholesterol-productie in de lever af te remmen maar ook de productie van Q10. Een verlaagd Q10 
gehalte houdt in dat spiercellen niet genoeg energie kunnen produceren voor het werk dat ze 
moeten verrichten. Hierdoor ontstaat spierpijn en spierzwakte.  Daarnaast is in onderzoek 
aangetoond dat je na het 35e levensjaar zelf vaak onvoldoende Q10 meer aanmaakt, zelfs al gebruik 
je géén cholesterolverlagende medicatie!
Bovendien heb je Q10 nodig voor voldoende elasticiteit en stevigheid in de huid, in dat opzicht zou 
een te laag Q10 gehalte ‘meer rimpels’ kunnen veroorzaken.

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

Wees welkom in ons centrum, HETcentrum Confiance!
Namens het gehele team, Thea van Tuijl

Lees de andere informatie terug op de website. Klik hier.
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