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.

Dit is al weer de laatste nieuwsbrief voor 2017 van het Gezondheidscentrum Haarlem Noord. Sinterklaas
staat voor de deur en de kerstman komt er al gauw achteraan.
In deze nieuwsbrief vind je een bijdrage van Philip Thuring; hij bekeek een aantal films over jong talent.
Adinda Helsen vertelt je graag meer over osteopathie. Jolande Velgersdijk heeft in december een
kennismakingsdeal. Lees meer over dit alles in onze nieuwsbrief.
Wij wensen je fijne dagen en al vast alle goeds voor het nieuwe jaar!

PSYCHOLOGIE VOOR JONG TALENT
Philip is gespecialiseerd in het behandelen van diverse angst- en
paniekklachten, fobieën, trauma’s en prestatieangst/podiumvrees’.
Als sportpsycholoog en documentaireliefhebber heeft hij in het
kader van IDFA (International Documentary Film Festival
Amsterdam) enkele films gezien over de kwetsbaarheid van jong
talent binnen de sport en muziek. Meer hierover leest u in dit
artikel.
ODE AAN HET LICHAAM
Soms lijkt het of osteopathie voor elke klacht wel een oplossing
heeft. Veel klachten zijn ook te behandelen met osteopathie. Dat
komt omdat de osteopaat niet uitgaat van het symptoom, maar
van de vraag waarom dit blijft bestaan. Vaak ligt het antwoord in
een verstoring van het zelfherstellend vermogen. Meer weten
over osteopathie? Neem contact op met Adinda via haar website.

DECEMBER DEAL BIO-ENERGETISCHE TEST
Jolande gebruikt in haar praktijk de Qest4 als testapparaat om
bijvoorbeeld allergieën en voedselgevoeligheden te testen. Voor
57 euro kan je kennismaken. Je krijgt voor dit bedrag een verkorte
intake, een bio-energetische test en de druppels die op basis van
de test worden gemaakt. Het consult duurt ongeveer anderhalf
uur. Meer informatie vind je op de website.
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