Gezondheidscentrum Haarlem Noord is een multidisciplinair centrum.
U kunt bij ons terecht voor osteopathie, psychologie, kinder en
jeugdpsychologie, sportpsychologie, homeopathie, voedingsadvies en
sport en stoelmassage. Wij werken in een professionele omgeving
waar wij elkaars krachten in een samenwerking versterken.
Tevens kunt u in ons centrum terecht voor schoonheidsbehandelingen.

De nieuwsbrief van het Gezondheidscentrum Haarlem-Noord van
juni 2016 is uit!
In deze editie deelt Philip Thuring, psycholoog, achtergrondinformatie en een casus van een
patiënt rondom het thema rijangst en bijrijdersangt. Jolande Velgersdijk, klassiek homeopaat,
organiseert in juni een cursus 'homeopathie ehbo middelen'. In deze cursus kunt u leren zelf
homeopathie toepassen in acute situaties. En wist u dat osteopathie kan ondersteunen bij het
zwanger worden en bij klachten tijdens de zwangerschap? Adinda Helsen deelt in deze nieuwsbrief twee
artikelen hierover met ons.
Wij wensen jullie veel leesplezier en alvast een mooie zomer!

Philip richt zich binnen zijn praktijk PsyMotion als psycholoog
en sportpsycholoog op zowel kinderen, jongeren als
volwassenen. Zijn specialisatie is het behandelen van diverse
angsten paniekklachten, fobieën en trauma’s. Afgelopen periode
behandelde hij meerdere cliënten met succes voor hun
autorijangst en bijrijdersangst. Regelmatig wordt de
angstbehandeling gecombineerd met een traject bij een rijangst
coach. Meer over de toegepaste methode leest u in dit artikel.
Wilt u zelf homeopathie toepassen bij dagelijkse ongemakken
thuis en op reis? In acute situaties zoals bij verwonding,
verstuiking en wagenziekte werkt homeopathie vaak heel snel

en doeltreffend.
In de CURSUS HOMEOPATHIE EHBO van drie bijeenkomsten
leert u hoe u de juiste keuze maakt uit de kit met 37
middelen. Voor meer informatie kunt u terecht op de website.

Zwanger worden is een heel natuurlijk proces, maar er komt heel
wat bij kijken. Soms is het niet zo vanzelfsprekend. Osteopathie
kan u daar bij ondersteunen. Kijk hier voor meer informatie.
Ook het zonder klachten doorlopen van de zwangerschap is niet
altijd gewoon.Osteopathie kan een goede behandelmethode zijn
voor zwangere vrouwen met bijvoorbeeld rugklachten,
misselijkheid en hoofdpijn. Hier vindt u meer informatie.
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Indien u zich wilt uitschrijven voor de nieuwsbrief,
dan kunt u dat middels een mailtje aan de verzender laten weten.

