
Hoe gaat counseling in zijn werk?  

Door de gesprekken die we voeren en de oefenin-

gen die we doen, help ik je overzicht te creëren. 

Je krijgt meer inzicht in jezelf en jouw situatie en 

datgene waar je invloed op uit kunt oefenen. Je 

leert jezelf beter kennen en begrijpen. 

Samen gaan we op zoek naar oplossingen die  

passen binnen jouw wensen en mogelijkheden. 

Ervaren van wie jij bent en wat jij wilt staat voor-

op. Dan weet je dat het voor jou klopt.  

Door de ontstane veranderingen in je manier van 

kijken en denken, in hoe je dingen ervaart en hoe 

je omgaat met jezelf en anderen, krijg je weer 

grip op de situatie. Je zult merken dat je gevoel 

van welbevinden en je gezondheid verbeteren. 

Aansluitend bij jouw vraag maak ik gebruik van  

verschillende werkwijzen: 

 Mindfulness / aandacht training 

 Lichaamsgerichte therapie  

 Cognitieve therapie / RET 

 Rots & Water 

 Familieopstellingen / ziekteopstelling 

 Transactionele Analyse 

 Probleemoplossende therapie  

 Quantum Touch / energetische behandeling 

 

Vergoeding zorgverzekering 

Ben je aanvullend verzekerd? Check je polis er 

dan eens op na. De meeste ziektekostenverzeke-

ringen vergoeden counseling geheel of gedeelte-

lijk. Deze vergoeding gaat niet ten koste van je 

eigen risico. 

Gezondheidscounseling 
Gezondheid is een groot goed voor de meeste men-

sen. Als we gezond zijn ervaren we een dynamische 

balans, we hebben voldoende energie. Gezondheid 

is niet perse de afwezigheid van ziekte, maar in  

balans leven, eventueel met een ziekte.  

In mijn praktijk begeleid ik onder andere mensen 

met chronische of steeds terugkerende gezond-

heidsproblemen. Mensen die soms al van alles  

geprobeerd hebben en steeds ervaren hoe lastig 

het is om in balans te blijven.   

 

Misschien herken jij dat ook, dat je vaak ziek bent 

of dat steeds weer dezelfde, of juist verschillende 

klachten de kop opsteken. Je kunt daar behoorlijk 

van balen, want het zet je steeds op de rem. Soms 

weet je niet meer wat helpt om je goed te voelen.  

In mijn praktijk werk ik vanuit een andere benade-

ring aan het creëren van balans en herstel. Ben je 

benieuwd of dat iets voor jou is? Neem dan eens 

contact met me op voor een gratis kennismakings-

gesprek.  

Wanneer counseling? 

Herken jij jezelf in een van de volgende situaties? 

Dan kan counseling voor jou uitkomst bieden. 

 Stress, overspannenheid en  

(dreigende) Burn-out 

 Chronische vermoeidheid 

 Chronische ziekten of klachten 

 Vage lichamelijke klachten 

 Angsten of somberheid 

 Niet voor jezelf durven opkomen 

 Niet weten wat je wilt. 

 

Ook al zijn de klachten bij iedereen anders, de  

boodschap is helder: er is even een pas op de  

plaats nodig en aandacht voor jou en jouw situatie.  

Counseling is een kortdurende vorm van psycho-

sociale begeleiding. Counseling is geschikt voor  

iedereen die stress ervaart, het gevoel heeft dat  

alles teveel is of tegen problemen aanloopt binnen 

het gezin, werk/studie of persoonlijk leven.  



La Vie coaching & counseling 

Caroline Timmermans, master coach/counselor 

Derde Buitenpepers 8 

5231 AN ‘s-Hertogenbosch 

06-40034686 

 

info@laviecoaching-counseling.nl 

www.laviecoaching-counseling.nl 
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Voor meer gezondheid,  

balans & energie 

Even voorstellen... 

Mijn naam is Caroline Timmermans (1967).  

In 2011 heb ik de 4jarige opleiding tot Master 

Coach/Counselor afgerond aan het Europees  

Instituut van De Baak. Na meer dan 20 jaar  

gewerkt te hebben in de gezondheidszorg en het 

onderwijs (eerst als wijkverpleegkundige, later als 

gezondheidsvoorlichter,  

trainer, coach en docent/

supervisor) ben ik mijn  

eigen praktijk gestart.  

Daarnaast ben ik als  

supervisor verbonden aan 

Avans Hogeschool en de 

Algemene Beroepsvereni-

ging voor Counseling. 

‘La Vie’ gaat over het leven in al zijn facetten.  

Het symboliseert voor mij hoop, acceptatie en  

levensenergie. In counseling gaat het onder  

andere om het hervinden van deze energiebron. 

Door de verbinding met jezelf aan te gaan wordt 

je krachtiger en meer jezelf. Door meer in contact 

te zijn met jezelf, kun je ook makkelijker en  

meer ontspannen relaties aangaan met anderen.  

Een aantal uitspraken die mijn aanpak typeren: 

betrokken, terug naar de essentie, hart & hoofd, 

denken-voelen-doen in balans, intuïtief, sensitief  

en met een vleug humor. 

“Caroline gaat naar de essentie, zonder dat het 

zwaar wordt”. 

 

Als Registercounselor ben ik  

aangesloten bij de Algemene  

Beroepsvereniging voor Counseling. 

 


