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WELKOM 
 
Gevoel voor Leven is een praktijk voor : 
Fysiotherapie, Psychodynamische Therapie, Hypnotherapie en Natuurlijke Geneeswijzen. 
 
Bij Gevoel voor Leven…  
 
…nodigen we je uit om het leven te leven 
…sta jij als mens centraal 
…wordt gewerkt met passie en vanuit gevoel 
 
 
GEVOEL VOOR LEVEN 
  
Heb je al een tijdje het gevoel dat het niet zo lekker loopt? En lukt het je maar niet om weer volop te 
genieten van het leven? Of heb je last van een fysieke klacht die je belemmert in je dagelijkse 
activiteiten? Bij Praktijk Gevoel voor Leven kun je eigenlijk voor al je klachten terecht.  
 
Van een concrete klacht tot een vaag gevoel van ‘niet lekker in je vel zitten’. Samen gaan we dan op 
zoek naar de oorzaak van dit gevoel of de klacht, zodat helder wordt waar het probleem zit. Met 
Fysiotherapie, Psychodynamische Therapie, Hypnotherapie en/of Natuurlijke Geneeswijzen krijg je 
de ondersteuning die aansluit bij jouw persoonlijke hulpvraag. 
 
Werkwijze 
 
Gevoel voor Leven werkt vanuit de holistische visie. Tijdens een sessie wordt gekeken naar de 
mens als geheel: fysiek, psychisch, emotioneel, energetisch en spiritueel. Als er op een van deze 
gebieden een verstoring ontstaat heeft dit ook invloed op de andere gebieden. Een niet doorleefde 
emotie vertaalt zich bijvoorbeeld met spanning in je lijf. Energie kan hierdoor niet vrij stromen. Of 
je bent vanwege een fysieke klacht behoorlijk uit je doen. 
 
Klachten en symptomen worden, vanuit deze visie, niet als vervelende stoorzenders gezien, maar 
als waardevolle signalen die ons wijzen op een disbalans. Door contact te maken met wat je 
waarneemt, krijg je inzichten waarmee je de kwaliteit van je leven kunt verbeteren. Je krijgt 
inzichten waarmee je de kwaliteit van je leven kunt verbeteren. Met ondersteuning van een 
therapeut kan de balans weer hersteld worden. 
  
Logo 
 
De spiraal in het logo staat voor het proces van leven, loslaten en weer herboren worden: de 
beweging die je maakt in het proces van verdieping. Elke keer kom je weer dezelfde obstakels en 
patronen tegen, maar op een dieper niveau of vanuit een andere hoek. 
 
We zijn vaak geneigd om het zo moeilijk te maken voor onszelf, terwijl een oplossing dichterbij ligt 
dan we denken. Onze gedragingen en overtuigingen kunnen echter behoorlijk vast zitten in ons 
systeem. Het kan dan prettig zijn wanneer een therapeut je hierin begeleidt. 
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THERAPEUTEN 
 
Therapeuten bij Gevoel voor Leven zijn Jeroen van Cuijk en Nicoline van Oord. 
Als cliënt kies je voor een therapie of therapeut waar je eerste gevoel naar uit gaat. Daarnaast is het 
ook mogelijk om therapievormen te combineren.   
 
Jeroen is binnen de praktijk werkzaam als fysiotherapeut en natuurgeneeskundig therapeut. Nicoline 
is psychodynamisch therapeut. Hypnotherapie maakt hier onderdeel vanuit. Beiden werken zowel 
met volwassenen als met kinderen.  
 
Jeroen van Cuijk 
 
Mijn naam is Jeroen van Cuijk (1969). Sinds 12 jaar run ik een praktijk voor Fysiotherapie en 
Natuurlijke Geneeswijzen. De interesse in de mens en zijn gezondheidsbeeld zat er van jongs af aan 
in. In mijn kinderjaren was ik vaak ziek. De wereld van de gezondheidszorg was voor mij snel niet 
meer onbekend.  
 
Later kwam ik terecht in de topsport. Vanwege blessures kwam ik weer in het “vertrouwde” 
wereldje terecht. Gaandeweg kreeg ik in de gaten dat er diepere oorzaken waren voor mijn ziek zijn 
en mijn blessures. Dit gaf mij weer een zetje richting de gezondheidszorg. Nu echter niet meer als 
cliënt, maar als zorgverlener. Als fysiotherapeut en later ook als natuurgeneeskundig therapeut.  
 
In de loop der jaren heb ik een geheel eigen visie ontwikkelt ten aanzien van ziekte en gezondheid, 
waarbij voor mij de reguliere en alternatieve geneeswijzen een uitstekende complementaire werking 
op elkaar kunnen hebben. 
Toch gaat het volgens mij niet om wat wij als zorgverlener kunnen doen, maar om hoe wij  het 
zelfgenezend vermogen van de mens kunnen “aanspreken”.  
 
We hebben veel meer invloed op onze gezondheid dan we zelf voor mogelijk houden.  
Een uitdaging voor jou en mij om in beweging te komen. Met “gevoel voor leven” !  
 
Nicoline van Oord 
 
Mijn naam is Nicoline van Oord (1973). Ik ben moeder van twee dochters en woon samen met mijn 
vriend en zijn twee dochters. Binnen Praktijk Gevoel voor Leven ben ik werkzaam als 
psychodynamisch therapeut. 
 
Ik ondersteun je graag bij datgene wat speelt in jouw leven. Misschien voel je dat iets jou ervan 
weerhoudt om optimaal te kunnen genieten van het leven. Vaak kunnen we niet goed benoemen 
waar het over gaat. Ik begeleid je bij het bewust maken van het onbewuste, zodat je je innerlijke 
kracht weer zal hervinden.  
 
Mijn kracht is mijn warme, betrokken en rustige uitstraling. Mensen zeggen regelmatig tegen mij 
“Dit heb ik nog nooit aan iemand vertelt”. Het werkt vaak al bevrijdend wanneer je iets kunt delen 
met iemand buiten je familie en vriendenkring om. Met behulp van therapie, begeleid ik je bij het 
verwerken van gebeurtenissen uit het verleden, het verkrijgen van inzichten, bewustwording en 
heling van jezelf.  
 
Bij het Atma Instituut voor Psychodynamiek en LifeCoaching in Amersfoort heb ik de vierjarige 
opleiding Psychodynamische Therapie & Integrale Hypnotherapie gevolgd.  
Voordat ik als therapeut ben gaan werken heb ik een loopbaan gehad als coach en adviseur op het 
gebied van arbeid. Mijn interesse in wat mensen beweegt en de nodige levensbagage zijn aanleiding 
geweest voor mijn ontwikkeling tot therapeut. En dat doe ik met veel passie!  
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THERAPIEVORMEN 
 
De therapievormen, die door Gevoel voor Leven worden aangeboden, zijn: Fysiotherapie; 
Psychodynamische Therapie en Natuurlijke Geneeswijzen. Allen zijn gericht op activering van het 
zelfgenezend vermogen van de mens.  
 
Psychodynamische Therapie bestaat o.a. uit: Hypnotherapie; Traumatherapie; Innerlijk Kindwerk; 
Regressietherapie; Reïncarnatietherapie; Energetisch Lichaamswerk; Ego State Therapy;  
Voice Dialogue ; Transactionele Analyse; Familieopstellingen en Het Fluisterkind®. 
 
Natuurlijke Geneeswijzen bevatten de volgende werkvormen: Craniosacraal Therapie;  
Visceraal Therapie; Cure Therapie; Acupunctuur;Micro-elementen Therapie, Electromagnetisme; 
behandeling van het Post Vaccinaal Syndroom en de Amsat-analyse. 
 
Fysiotherapie 
 
Fysiotherapie is voor velen de meest bekende vorm van therapie. Een fysiotherapeut maakt het 
mogelijk dat iemand binnen zijn eigen vermogen zo optimaal mogelijk kan bewegen. Gevoel voor 
leven heeft een vooruitstrevende visie op het vak Fysiotherapie, waarbij driedimensionaal gekeken 
wordt naar het bewegingsstelsel. De pijn in je rechterschouder zou zo maar eens ontstaan kunnen 
zijn uit een eerdere blessure aan je linker enkel! Voordat een klacht ontstaat is er vaak al sprake van 
een onbalans in het bewegingsstelsel. 
 
Er wordt dus niet alleen gekeken naar de symptomen, maar met name ook naar de 
bewegingspatronen die kunnen leiden tot de klachten. Terug verkregen bewegingsvrijheid zal je het 
vertrouwen geven dat de klachten verdwijnen. Daarnaast krijg je advies over hoe jij je bewegingen 
het beste kan aanpassen aan je dagelijkse bezigheden. 
 
De kracht van de fysiotherapie zit met name in het “ambachtelijke” handwerk. Het samen voelen 
van de spierspanning, de pijnplekken en het ervaren van de veranderingen maken het een 
interactieve therapievorm. Hoewel het vak fysiotherapie evolueert, blijft massage een van de best 
werkende technieken om pijn en beperking te bestrijden. 
 
Met behulp van de Amsat is het mogelijk om de lichaamsfuncties in beeld te brengen, zodat 
verbeteringen tijdens een behandelperiode zichtbaar worden. Je kunt hier meer over lezen bij 
Natuurlijke Geneeswijzen.     
 
Therapeut: Jeroen van Cuijk 
 
Psychodynamische Therapie 
 
Psychodynamiek kun je zien als het krachtenspel in de mens tussen zelfbeeld, verlangens en 
emoties. Wanneer deze in harmonie zijn, voelen we ons energiek en evenwichtig. Zodra dit niet het 
geval is, voelen we ons door innerlijke strijd vermoeid, neerslachtig of onrustig. In feite heeft ieder 
psychisch probleem te maken met een innerlijke strijd. We willen iets heel graag, maar een kracht 
in onze psyche remt ons af. Ook lichamelijke klachten komen voort uit een verstoorde harmonie in 
de psychodynamiek. 
 
Deze processen spelen zich continu af, zowel bewust als onbewust. Door verdieping van zelfinzicht 
en bewustzijn krijgen we inzicht in onze eigen psychodynamische processen en kunnen we een 
blijvende persoonlijke ontwikkeling en verbetering tot stand brengen.  
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Voor wie? 
De therapie werkt bij veel verschillende lichamelijke en/of psychische klachten. Ook kun je met de 
therapie werken aan je persoonlijke ontwikkeling. Een aantal voorbeelden zijn: 
 

• weinig zelfvertrouwen  
• stress en burnout  
• rouw- en traumaverwerking 
• angsten en fobieën  
• depressie 
• lichte verslavingen 
• pijn 
• slaapproblemen 
• gewichtsproblemen 
• allergieën en astma 
• huidklachten & blozen 
• seksuele problemen 
• gedragsproblemen 
• hoofdpijn, buikpijn & rugklachten. 

 
Binnen de psychodynamiek worden verschillende moderne en effectieve vormen van therapie en 
coaching ingezet. Hypnotherapie is daar een van. De therapievormen die worden ingezet worden 
telkens afgestemd op jouw vraag en de situatie waarin je je op dat moment begeeft. 
 
Therapeut: Nicoline van Oord 
 
Hypnotherapie 
 
Er kunnen soms perioden in je leven zijn dat je ‘niet lekker in je vel zit’. Het kan zijn dat je de 
oorzaak hiervan weet, maar het komt ook vaak voor dat de oorzaak onbekend is. 
Je hebt het gevoel dat je vastloopt op een of meer punten in je leven. Je voelt je misschien niet meer 
echt vrolijk en spontaan, je voelt je misschien vaak moe of je hebt weinig energie. 
Deze gevoelens en gedachten kunnen je gaan belemmeren in je dagelijkse leven. 
Door middel van hypnotherapie kun je gaan kijken wat er zich onbewust afspeelt. 
 
Een hypnotherapeut begeleidt je bij het bewust worden van de neigingen en overtuigingen die je 
blokkeren in het kunnen zijn wie je werkelijk bent. Je gaat kijken naar verdrongen ervaringen en je 
maakt ze bewust. Je bent nu in de gelegenheid om te voelen wat je toen niet hebt kunnen voelen, 
omdat het te pijnlijk was. En omdat je ze voor het eerst gaat voelen, komt alle bevroren energie 
eindelijk los en gaat weer stromen. Dit kan heftig zijn, maar nodig om te zorgen dat deze 
verdrongen ervaringen niet onbewust de regisseur van je leven worden. Je reactie heeft namelijk 
niets met nu te maken, maar met het verleden. En het mooie is; toen kon je het niet aan, nu wel. 
 
Lichaamsgericht 
Emotionele blokkades zetten zich ook vast in je lichaam en je onderbewustzijn. In een sessie wordt 
het lichaam dan ook altijd betrokken. Hierdoor kom je sneller en gemakkelijker bij je gevoelens en 
diepere inzichten. Door middel van adem-, bewegings- en expressieoefeningen kan de 
levensenergie weer gaan stromen.  
 
Kinderen 
In een aantal sessies kunnen vaak al positieve resultaten bereikt worden met kinderen.  Denk 
bijvoorbeeld aan klachten zoals gebrek aan zelfvertrouwen, concentratieproblemen, angsten en 
aanhoudende somberheid. Ook veel andere klachten zijn met hypnotherapie goed te behandelen.    
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Behandeltechnieken 
Traumatherapie; Innerlijk kindwerk; Regressietherapie; Reïncarnatietherapie;  
Energetisch lichaamswerk; BodyDrumRelease; Rationeel Emotieve Therapie (RET);  
Voice Dialogue; Ego State Therapy en Transactionele Analyse. Ter ondersteuning van een  
sessie worden ook lichtremedies van Healingarts ingezet. 
 
Therapeut: Nicoline van Oord 
 
Natuurlijke Geneeswijzen 
 
Natuurlijke Geneeswijzen worden ook wel Alternatieve Geneeswijzen genoemd. De meeste vormen 
van Natuurlijke Geneeswijzen, zoals Homeopathie en Acupunctuur, bestaan al veel langer dan de 
Reguliere Geneeswijzen. Het uitgangspunt bij Natuurlijke Geneeswijzen is dat ons lichaam de 
kracht bezit om zichzelf te genezen. Deze kracht wordt op een natuurlijke manier gestimuleerd. 
Binnen Praktijk Gevoel voor Leven wordt voor iedere cliënt een persoonlijk behandelplan 
opgesteld. Een aantal toepassingen worden hierin geïntegreerd zodat tot het best haalbare resultaat 
gekomen kan worden. 
 
Jeroen heeft zich gespecialiseerd in: Craniosacraal Therapie; Visceraal Therapie; Cure Therapie; 
Acupunctuur; Post Vaccinaal Syndroom; Micro-elementen Therapie; Etherische oliën; 
Electromagnetisme en Amsat Analyse. 
 
Craniosacraal Therapie 
Dit is een therapievorm waarbij invloed wordt uitgeoefend op de doorstroom van de 
lichaamsvloeistoffen. Een vrije doorstroom van lichaamsvocht is essentieel voor het goed 
functioneren van ons lichaam. Een belangrijke vloeistofstroom is die in de hersenen en het 
ruggemerg, de liquor. Deze zorgt voor een goed functioneren van vele systemen in ons lichaam, 
waaronder ons zenuwstelsel en hormonaal systeem. De toepasbaarheid van Craniosacraal Therapie 
is heel breed. Van lokale pijnklachten tot totale systeemziekten. De zachtheid van de technieken 
maakt het tot een therapievorm die prettig is om te ondergaan.  
 
Visceraal Therapie 
Deze therapie werkt op de fascies (oftewel vliezen) van ons weefsel. Viscerum betekent ‘het 
orgaanstelsel’. Er wordt invloed uitgeoefend op de beweeglijkheid van de fascies rondom de 
organen. Fascies scheiden de weefsels ten opzichte van elkaar, maar maken tegelijkertijd ook 
beweging mogelijk ten opzichte van elkaar. Beperkingen in de fascies kunnen leiden tot diverse 
klachten, zoals rug-, nek- en schouderklachten. Visceraal Therapie is ook toepasbaar bij de andere 
fascies in ons lichaam zoals de gewrichten en wervelkolom.   
        
Cure Therapie 
Een therapievorm waarbij de krachten van Homeopathie, Acupunctuur, Laser-/Magneetveldtherapie 
en Kinesiologie gebundeld worden om te komen tot een zeer effectieve behandelmethode. 
 
Acupunctuur 
Acupunctuur is misschien wel de meest geaccepteerde vorm onder de alternatieve geneeswijzen. De 
energie in ons lichaam zorgt voor een spanningsveld dat verdeeld wordt via veertien energiebanen. 
Deze banen hebben een ondersteunende werking op alle lichaamsfuncties. Zonder energie kunnen 
we niet functioneren. Dit is vergelijkbaar met de stroomverziening in ons huis. Allerlei apparatuur 
is aangesloten op diverse stroomlijnen. Bij kortsluiting zullen de aangesloten apparaten niet meer 
werken. Soms ontstaat er ook ‘kortsluiting’ in de energiebanen, met pijn en/of klachten als gevolg. 
Bij acupunctuur worden, met behulp van  naaldjes (of magneetjes), de juiste punten van de 
energiebanen beïnvloed. De ‘kortsluiting’ of blokkade kan zich hierdoor herstellen, evenals de 
functie van het lichaam. 
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Etherische oliën 
Etherische oliën zijn bekend vanwege de verschillende geurkwaliteiten. Elke plant heeft etherische 
oliën in zich. Deze oliën hebben een heilzaam effect op de mens. Zo geeft de geur van lavendel, bij 
inademing een rustgevend effect. Toevoeging van etherische oliën bij massages geeft een 
specifiekere en diepere werking. Rozemarijn brengt dan bijvoorbeeld een intense warmte in de 
spieren. Het meest unieke van de etherische oliën is de werking ten aanzien van ziekteverwekkers! 
Met de oliën kan men bacteriën, virussen, parasieten, schimmels en wormen bestrijden. In een tijd 
waarin steeds meer ziekteverwekkers resistent worden tegen anti-biotica en virusremmers bieden 
etherische oliën regelmatig een uitkomst. In deze praktijk worden de oliën ook in combinatie met de 
micro-elementen gebruikt. Hiermee worden, bij de aanpak van ziekteverwekkers, opvallend goede 
resultaten bereikt.  
 
Micro-elementen Therapie 
Deze therapie werkt bij zowel acute als chronische klachten. Micro-elementen therapie kan gezien 
worden als de natuurlijke gentherapie, waarbij genetisch ziekmakende codes in de cel omgezet 
kunnen worden in gezonde codes. Micro-elementen Therapie werkt ook bij energetische blokkades 
en stralingsproblematiek. 
 
Electromagnetisme  
Een steeds vaker voorkomend probleem is de toename van de electromagnetische stoorvelden die 
onze gezondheid negatief beïnvloedt. Van oudsher is er de aanwezigheid van wateraders en 
aardstralen, maar ook de toename van het gebruik van electromagnetische apparatuur en 
zendmasten kan voor vervelende klachten zorgen. De stoorvelden in en rond je huis worden 
opgezocht en geneutraliseerd.  
    
Post Vaccinaal Syndroom 
Dit is een steeds vaker voorkomend probleem binnen de huidige ziektebeelden. Een ziektebeeld met 
diverse symptomen ten gevolge van het niet adequaat reageren van ons immuunsysteem op de 
toegediende vaccinatie(s). Hierbij kunnen reacties ontstaan vanuit de ziekteverwekker en/of vanuit 
de bijstoffen die gebruikt worden bij de vaccinaties. 
 
Met name kinderen hebben hier vaak mee te maken, maar ook bij volwassenen is het vaccineren 
niet zonder gevaar. Het immuunsysteem wordt ondermijnd en dit kan op korte en/of lange termijn 
aanzienlijke consequenties hebben voor onze gezondheid. Allergieën, eczeem, chronische 
vermoeidheid, luchtwegproblemen, gedragsstoringen en nog vele andere aandoeningen kunnen 
ontstaan ten gevolge van de vaccinaties. 
 
Gevoel voor leven is niet zozeer tegen het principe van vaccineren. Beter zou het zijn wanneer er 
meer individueel bekeken wordt hoe het vaccinatieprogramma het meest veilig kan verlopen. 
Behandeling, informatievoorziening en begeleiding met betrekking tot PVS is mogelijk binnen de 
praktijk.  
    
Amsat-analyse 
De Amsat is een apparaat dat een compleet beeld van je lichaamsfuncties geeft. Van  blokkades in 
de rug, orgaanfuncties tot de functie van het zenuwstelsel en de hormonen. 
Na de meting worden de resultaten direct met je besproken en krijg je een persoonlijk  advies. Bij 
een volgende meting wordt bekeken en besproken welke veranderingen en verbeteringen er zijn 
opgetreden ten aanzien van je lichaamsfuncties. De meting is uitermate geschikt ter ondersteuning 
van het stellen van de juiste diagnose, maar kan ook van toepassing zijn bij preventieve adviezen 
ten behoeve van je gezondheid. Raadpleeg ook altijd je huisarts! 
 
Therapeut: Jeroen van Cuijk 
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Het Fluisterkind® 
 
Methode Het Fluisterkind®  
Internationale naam: PresentChild® method   

Maak je je zorgen over je kind? Misschien heb je al van alles geprobeerd, maar zonder het resultaat 
waar je op hoopte. Methode Het Fluisterkind® geeft je een helder inzicht in welke (onbewuste) 
bedoeling je kind met zijn 'problematische' gedrag, angst of ziektebeeld heeft. Problemen van onze 
kinderen raken ons als ouders enorm. Soms kunnen we ons dan erg machteloos voelen. Als ouders 
willen we immers niets liever dan dat het kind gezond en gelukkig is.   

Als kindertolk® help ik ouders de boodschappen van hun kind te vertalen naar hun eigen leven. 
Kinderen blijken namelijk ook niets liever te willen dan dat wij gezond en gelukkig zijn. Als gevolg 
van vervelende ervaringen uit het verleden hebben we onszelf manieren aangeleerd om met 
moeilijke situaties om te gaan. Hierdoor leven we vaak maar 'half'. Onze kinderen voelen dit en 
haken hier op aan met hun gedrag.  Zij gunnen ons weer onze 'heelheid'. 

Kinderen spiegelen hun ouders haarfijn. Het 'verhaal' van het kind dat door de methode  
Het Fluisterkind® naar voren komt, sluit vaak zo naadloos aan dat de ouders voelen dat het klopt. 
Meestal zijn het blinde vlekken uit het leven van de ouders die het kind inzichtelijk maakt. Wanneer 
ouders aan de slag gaan met hun aandeel, verloopt de groei, genezing en gedragsverandering bij het 
kind veel gemakkelijker, vaak zelfs zonder verdere behandeling van het kind. 

 Een voorbeeld uit de praktijk:  
Ruben heeft PDD-nos, tics, is snel moe en overprikkeld, zijn concentratie is laag. Rubens moeder 
werkt in het onderwijs en heeft alle trucs waarbij Ruben baat zou kunnen hebben geprobeerd. 
Daarmee werd de situatie beheersbaar.  Na 'Het Fluisterkind®' zegt moeder: Ruben liet mij zien hoe 
druk ik het had en hoeveel energie ik erin stak om mijn vermoeidheid de baas te zijn. 

Mijn leven was als het ware onbezield met veel ongeschreven schema's die ik plichtsgetrouw 
afhandelde. Ik was eigenlijk altijd te moe om nog sociale contacten aan te gaan. Ik beantwoordde 
uitstekend aan verwachtingen, maar een wederzijds diep contact, ook met mezelf, ontbrak. Ik was 
een plichtsgetrouwe robot, doods en heel moe. 
 
Nadat ik daar bij mezelf verandering in bracht, is het met Ruben vele malen beter gegaan dan 
iemand ooit had verwacht! Hij is nu een sterke leerling, kan geconcentreerd werken, slaapt weer 
goed, de tics zijn grotendeels verdwenen en zijn motoriek is sterk verbeterd. De IQ test viel 35 
punten hoger uit en Ruben blijft zich ontwikkelen. Speciaal onderwijs kan omgezet worden in 
regulier onderwijs. Ik kan je wel zeggen dat het erg goed gaat met Ruben.  
 
Janita Venema is initiator van de methode Het Fluisterkind®. Meer informatie over de methode is 
te vinden op de algemene website: www.zienderogenbeter.nl. 
 
Therapeut: Nicoline van Oord 
 
 
PRAKTISCHE INFORMATIE 
 
Wanneer je een persoonlijke vraag of behoefte aan meer informatie hebt, twijfel dan niet en neem 
gerust contact met een van ons op! 
 
Ook voor het maken van een afspraak vind je hier alle benodigde gegevens. 
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Contact 
 
Adres Praktijk Gevoel voor Leven: 
De Doorgang 2   
5473 HZ  Heeswijk-Dinther 
 
Voor informatie of een afspraak: 
 
Fysiotherapie | Natuurlijke Geneeswijzen  
Jeroen van Cuijk T: 0413 294475 E: Jeroen@gevoelvoorleven.nl  
 
Psychodynamische Therapie | Hypnotherapie 
Nicoline van Oord M: 06 24649925 E: Nicoline@gevoelvoorleven.nl    
 
 
Routebeschrijving 
 
Praktijk Gevoel voor Leven is gevestigd op het volgende adres: 
De Doorgang 2 (5473 HZ) in Heeswijk-Dinther. 
 
De Doorgang is het straatje tegenover supermarkt Jumbo. In de straat is voldoende 
parkeergelegenheid. De ingang van de praktijk is gemakkelijk te herkennen aan het bord van 
Gevoel voor leven. 
 
Zie voor routebeschrijving  : http://bit.ly/GoogleMapsGVL 
 
Tarieven 
 
Consult:    Consulttarief: Therapeut:   
   
Fysiotherapie    € 28,00  Jeroen van Cuijk 
Natuurlijke Geneeswijzen  € 69,50   Jeroen van Cuijk 
 
Psychodynamische Therapie &  
Hypnotherapie (1 – 2 uur)  € 90,00   Nicoline van Oord 
Tarief tot 16 jaar   € 69,50  
      
Alle consulttarieven zijn inclusief 19% BTW. 
 
Annulering 
Indien je een consult minimaal 24 uur van tevoren annuleert wordt het tarief niet in rekening 
gebracht. Een consult dat binnen 24 uur voor de afspraak wordt geannuleerd zal volledig in 
rekening worden gebracht. 
 
Vergoedingen 
Voor informatie over vergoeding van een consult dien je de polisvoorwaarden van je zorgpolis te 
raadplegen. Op de factuur vind je onze licentienummers en AGB-codes, die van belang zijn in 
verband met het verkrijgen van een vergoeding.. 
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Registraties 
J.P.J. van Cuijk    
KvK: 17250035     
BTW nr: 148616586B01          
Lid van: VNT, licentienummer: 99222 
SRBAG, licentienummer: 263109 
 
N. van Oord 
KvK: 17277855  
BTW nr: 129851899B01 
Lid van: V.B.A.G., licentienummer: 2.100406A. 
Registertherapeut BNG®, licentienummer: 910072R 
 
WIST JE AL… 
 
…dat hooikoorts steeds meer voorkomt in Nederland? 
De oorzaak van hooikoorts is ‘stress’ op het leversysteem. Een combinatie van fysieke, mentale, 
emotionele en maatschappelijke ontwikkelingen spelen hierbij een belangrijke rol. Toename van 
lichaamsvreemde stoffen in voeding en in de lucht (vervuiling), toename van agressie en a-sociaal 
gedrag en mentale overbelasting zijn in combinatie met elkaar belangrijke triggers in het 
ontwikkelen van overgevoeligheden en allergieёn. Het leversysteem kan deze prikkels steeds 
moeilijker verwerken. Bovendien zie je een toename van het aantal vaccinaties, hetgeen ons 
afweersysteem op langere termijn ondermijnd.   
 
…dat tandpasta (fluor) een uitstekende werking op peesontstekingen en spierklachten heeft? 
Smeer drie maal daags de tandpasta op de pijnlijke plek. Laat de tandpasta vijftien minuten 
inwerken en verwijder deze daarna met een natte doek. De effecten zijn gebaseerd op verkoeling 
(remming ontsteking) en herstel van het samentrekkingsmechanisme van de spier en/of de pees 
(herstel calcium/magnesium huishouding). Dit geeft een sneller herstel van het weefsel. 
 
…dat warme chocolademelk met een “scheutje” cognac een mooi alternatief is voor 
slaapmedicatie? 
 
 
LINKS 
 
Collega's 
www.ellyslobbe.come2me.nl , Elly Slobbe ; Medium, Kleurentherapeut & Reiki Master 

  
Beroepsverenigingen 
www.vnt-nederland.nl, Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten 
www.vbag.nl, Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze 
www.rbng.nl, Stichting HBO Register Beroepsoefenaren Natuurlijke Gezondheidszorg 
www.srbag.nl, Stichting Registratie Beroepsoefenaren Aanvullende Gezondheidszorg 
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