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

De vakantieperiode zit er op, de regelmaat van school en werk neemt het weer over van de zomerse
rust.
Ter inspiratie vind je in deze nieuwsbrief een bijdrage van Adinda Helsen over osteopathie bij
voetklachten. Jolande Velgersdijk geeft in oktober weer een cursus over het zelf toepassen van
homeopathie. Philip Thuring vertelt in zijn artikel over specifieke samenwerkingsverbanden bij angst en
fobische klachten.
Wij wensen je weer veel leesplezier. Heb je vragen, dan horen we graag van je. Tot ziens in het
Gezondheidscentrum Haarlem Noord

OSTEOPATHIE EN VOETKLACHTEN
De zomer is de tijd dat we veel wandelen en
hardlopen. Dit is ook het moment dat veel mensen te
maken krijgen met voetproblemen zoals hielspoor of
peesplaatontsteking. Denk dan eens aan een
osteopaat, de oorzaak kan namelijk vanuit de keten
vanuit de rug komen of vanuit de
buikorganen. Klik hier voor meer info

CURSUS HOMEOPATHIE
In oktober begint de volgende cursus Homeopathie in
en om het huis. In drie avonden maak je kennis met
de grondbeginselen van homeopathie en leer je welke
middelen je kunt toepassen in EHBO situaties zoals
verwonding, verstuiking, reisziekte, verkoudheid of
een insectenbeet. Kijk voor meer informatie op de
website.
SAMENWERKINGSVERBANDEN
Philip is gespecialiseerd in het behandelen van
diverse angst- en paniekklachten, fobieën en
trauma’s. Hij handelt binnen zijn praktijk als
psycholoog jaarlijks veelvuldige cliënten met een
specifieke fobie. Naast specifieke
behandelmethodieken maakt hij ook gebruik van
bijzondere samenwerkingsverbanden. Meer over de
methodiek en samenwerking leest u in dit artikel.
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Indien u zich wilt uitschrijven voor de nieuwsbrief,
dan kunt u dat middels een mailtje aan de verzender laten weten.

