
Een baby die huilt, een peuter die in paniek raakt op de crèche, bang zijn in het donker, 
slapeloze nachten... Vaak is het lastig om te achterhalen wat er speelt, omdat ze het je 
nog niet kunnen vertellen. Soms ben je radeloos omdat je het gewoon niet meer weet. 

Als er nog geen 
       woorden zijn

Met behulp van lichaamsfeedback, praten  
met de armpjes (spiertest uit de kinesiologie),  
kan ik contact maken met onderliggende 
emoties en herinneringen die meespelen bij het 
gedrag van je kindje. Ook kan ik zo vaststellen 
welke oefeningen we kunnen doen om deze 
belemmerde respons te veranderen. 
Sanne is 3 en raakt telkens in paniek als mama 
weggaat. Via haar armpjes maak ik contact 
met haar emoties en een herinnering uit de 
zevende maand van de zwangerschap.  
Mama vertelt dat in die periode haar vader 
ernstig ziek werd en plotseling is overleden. 
Zij voelde zich toen erg verdrietig en wilde zó 
graag dat haar vader zijn eerste kleinkind zou 
kunnen zien. Voor Sanne komt het maken van 
een symbool naar voren. 
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Samen met mama gaat ze hiermee aan de 
slag. Na hun bezoek aan mij is Sanne een 
ander kindje en zegt ze mama gedag als deze 
weggaat. Dit is een voorbeeld. Je kindje staat 
in voortdurende wisselwerking met jou en de 
omgeving. Vaak is het een moment van schrik 
of angst geweest waar het op gereageerd 
heeft. Het lichaam geeft heel nauwkeurig 
aan welk moment dit was en hoe je weer een 
positieve respons tot stand kunt brengen.  
Met de hele kleintjes werk ik via één van  
de ouders. 

Ben jij het overzicht kwijt?
Het is niet altijd gemakke-
lijk om de  financiële huis-
houding op orde te houden.  
Dat kan komen doordat 
je te weinig tijd hebt, of 

omdat je er niet zo handig in bent, en het 
kan ook zijn dat je het nooit hebt geleerd, 
bijvoorbeeld doordat jouw partner altijd 
alle administratie deed. Hierdoor kun je 
het overzicht van jouw financiën kwijt-
raken, wat veel onrust kan geven. Jij wilt 
toch ook weten waar je aan toe bent?

Graag wil ik je helpen bij het opzetten van een 
persoonlijke administratie, en het opruimen en 
archiveren van paperassen. Het is ook heel fijn 
om samen met mij te zoeken naar een oplos-
sing als je schulden hebt. Een jaarlijkse update 
van jouw administratie maken geeft ook 
erg veel inzicht en regelmaat.  
Ook help ik je graag met het 
aanvragen van toesla-
gen, een DigiD of 
een uitkering.

Als je het niet ziet zitten om een budgetplan te 
maken, kun je ook een budgetcoach inschake-
len. Wanneer ik jou coach, is het doel dat je na 
enige tijd zelf jouw financiële zaken weer onder 
controle hebt. Het traject wordt afgestemd 
op jouw persoonlijke situatie en jouw be-
hoefte aan ondersteuning. Afspraken worden 
vastgelegd in een contract. Een coachingtraject 
bestaat uit de volgende onderdelen: intakege-
sprek, ordenen papierwerk, eventueel schuld-
eisers aanschrijven / bellen voor betalingsrege-
ling, budgetoverzicht maken, mogelijkheden 
bekijken voor besparingen, nazorg en evaluatie. 
Het intakegesprek bestaat uit een huisbezoek 
van ongeveer 1 uur. Op basis van dit gesprek 
ontvang je een voorstel voor de overige stap-
pen, met daarbij een kostenindicatie.
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