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Welkom 
Welkom bij deze eerste nieuwsbrief 

van BiofeedbackCoaching. Doormiddel van de 
nieuwsbrief wil ik u op de hoogte houden van 
de activiteiten die er hebben plaats gevonden 
in de afgelopen periode en u wijzen op 
nieuwe ontwikkelingen. Voor meer 
informatie kunt u mijn website 
www.biofeedbackcoaching.nl bezoeken.     

 
Embodied cognition 
Onze lichaam laat via non-verbale 

communicatie  zien hoe we ons voelen. 
Onze gedachten, emoties en energieniveau 
beïnvloeden de houding en omgekeerd 
gebeurd dit evenzo. Door dit zichtbaar te 
maken met biofeedback , kunnen we laten 
zien dat onze gedachten en lichaam elkaar 
beïnvloeden. Psychologische interventies 
en somatisch werken hangt nauw samen en 
is een onderdeel van een therapeutisch en 
lerend proces van de client. Dit noemen we 
ook wel “”embodied cognition””  .  

 
Poster presentatie op congres 
In Seattle, Washington vond in 2016 

het 47e AAPB congres plaats. Daar heb ik een 
poster gepresenteerd over het gebruik van 
een nieuwe biofeedback vorm, namelijk de 
HemoMuscleGraphy (HMG).   

 
Kwaliteit  
Dit afgelopen jaar heb ik een aantal 

Webinars van de VVAA gevolgd voor de 
laatste ontwikkelingen binnen de nieuwe wet 
“”wkkgz””.  Met het CSR Centrum is overleg 
gevoerd over deze wet en de implicaties 
daarvan op onze werkwijze.   

  Gepubliceerde artikelen   
Afgelopen jaar verschenen diverse 

artikelen waar ik als auteur aan verbonden 
was. Deze artikelen zijn in de volgende 

tijdschriften geplaatst : Biofeedback, 
Beweegwijze, Nieuwsbrief BVN. 
Onderwerpen waren ”Multiculturele 
diversiteit”, ”Verbeter je kracht en stemming 
met je houding”, ”Pijnervaring en 
pijnmanagement” en ”Ademen met je 
diafragma met EMG””. Oppervlakte EMG kan 
een effectief hulpmiddel zijn bij het aanleren 
van een zeer lage buikademhaling. Dit is 
belangrijk bij oa. een spastisch colon, bij 
overmatige bekkenbodemspanning, 
disfunctioneel ademen en 
spanningsproblematiek.  

 

 

 
Nascholing 
Afgelopen jaar heb ik nascholing 

gevolgd over de volgende onderwerpen: 
Autisme, Astma/COPD, Cybercrime,  Migraine 
en Meditatie/Ontspanning.    

 
Docent opleiding biofeedback 
Sinds 2015 ben ik als docent 

betrokken bij workshops op de congressen 
van de AAPB en de BFE.  Er zijn workshops 
verzorgd over het corrigeren van de 
houding met behulp van EMG en 
biofeedback. Ik liet zien hoe je houding, je 
spierkracht en levensenergie eenvoudig kan 
vergroten. Bij de opleiding “”Kracht door 
Balans”” heb ik de workshop 
“”Lichaamshouding en levenshouding 
verbeteren met (EMG) biofeedback”” 
gegeven.  
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