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Doorbreek je veilige situatie

Wat zijn jouw behoeften?
Ieder levend wezen streeft dezelfde behoeftes na. Hoeveel behoefte heb jij aan slaap, 
eten of drinken? Zijn deze behoeften bevredigd? Dan komt daar de behoefte aan veilig
heid bij, maar daar  bovenop ook de behoefte aan vriendschap, waardering en zelf
verwerkelijking. Waar en hoe sta jij in het leven? 

De piramide van Maslow of behoefte piramide 
is een theorie waarmee behoeften van  mensen 
verklaard kunnen worden. De theorie is 
 gebaseerd op het idee dat ieder mens bepaalde 
basisbehoeften heeft. Pas als de eerste behoef
ten zijn behaald, zal je behoefte hebben om de 
volgende fase te realiseren. Voeding is één van 
de eerste, primaire basisbehoeften en zelfont
wikkeling staat volgens Maslow bovenaan in 
de piramide. Het piramidemodel kan in vele 
opzichten ingezet worden door bijvoorbeeld 
economen, bedrijfskundigen en jezelf.  
Door ieder mens wordt het model anders 
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ingevuld / vervuld. In september vorig jaar 
heb ik, Mirjam Schepers van Sportmassage 
Weerdinge, de keuze gemaakt om de opleiding 
medische basiskennis te gaan volgen. Dit had 
voor mij een tweeledig karakter: enerzijds een 
uitbreiding van mijn kennis en zelfontwikkeling, 
anderzijds voldoen aan de nieuwe eisen van de 
zorgverzekeringen die vanaf 2017 gesteld gaan 
worden aan therapeuten die vanuit de alter
natieve geneeswijzen vergoed worden.  
Het diploma heb ik inmiddels medio juni 
ontvangen. Mijn visie hierin is dat de piramide 
van een ander individu nu vervuld kan gaan 
worden. Namelijk, wanneer je de keuze maakt 
om je aanvullend te verzekeren, krijg je ook de 
mogelijkheid om een therapievorm te kiezen 
die bij je past en daarnaast ook vergoed wordt. 
Je bent bij mij van harte welkom!

Relatietherapie met resultaatgerichte aanpak

Breng het  
  vuur terug!
In iedere relatie voel je je wel eens ongelukkig. Ergernissen, geen zin om te vrijen, oneens 
over de opvoeding van de kinderen, sleur, onbegrepen gevoel, meer snoepen, vreemd
gaan van je partner, eenzaamheid bij verwerking van verdriet en verlies. En je komt niet 
meer toe aan de dingen die jij wilt. Je vraagt je af of het aan jou ligt of aan je partner.

Jullie communicatie loopt niet meer zoals vroe
ger en als je het bespreekbaar maakt, wordt alles 
afgewimpeld of loopt het uit op een flinke ruzie 
en durf je er later niet meer over te beginnen. 
Je sluit je vervolgens steeds meer af, hebt het 
gevoel dat je er alleen voor staat, doet de dingen 
omdat het moet. Kortom: alle plezier is weg uit 
jullie relatie.
Breng het vuur terug met relatietherapie. Rela
tietherapie is een uitstekende manier om jullie 
relatie te verbeteren. Relatietherapie helpt jullie 
om patronen in de communicatie en verankerde 

interacties zichtbaar te maken en hoe die ver
beterd kunnen worden. Oude kwesties kunnen 
tijdens relatietherapie opnieuw onder professio
nele begeleiding aan de orde worden gebracht. 
Ook in je eentje kun je dankzij relatietherapie 
veel aan jullie relatie veranderen. Jouw partner 
reageert immers op jouw gedrag.
Relatietherapie wordt daarnaast steeds meer 
ingezet bij aanvang van een relatie, evenals voor 
een periodieke relatiecheck. 
Walda Coaching, praktijk voor relatietherapie 
in Drenthe, hanteert een nieuw ontwikkelde, 
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resultaatgerichte aanpak. Alle invloeden op jullie 
relatie worden meegenomen in de verbetering 
van jullie relatie.
Naast relatietherapie is Walda Coaching 
ook  gespecialiseerd in leiderschapstraining, 
 supervisie, persoonlijke coaching, teamontwik
keling en loopbaanontwikkeling.


