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Kleine Kerkstraat 22, Edam. Telefoon 0299 371572.
www.sasbloemiste.nl

bloemiste
Kleine Kerkstraat 22 

1135 AT Edam 
telefoon (0299) 37 15 72

www.sasbloemiste.nl

Bloemen
Boeketten 

Bruidsbloemwerk 
Rouwbloemwerk

Planten
Glas en Aardewerk

Bloemabonnement

Vakantiesfeer 
met de kleuren 
van de oceaan 

bij Sas in Edam. 
Kom je kijken?

ELKE 
VRIJDAG 

KOOPAVOND
tot 20:00 uur

voor een reservering bel 0299-372546
kijk op www.hofvanholland-edam.nl voor al onze gerechten

LINGERZIJDE 69 - 1135AN - EDAM

Rust in je hoofd, rust in je lijf
Piekeren, vermoeid, druk in het hoofd, prik-
kelbaar of tegen je zin doorgaan met wat je 
doet. Het zijn een paar symptomen van lang-
durige stress. Bewustwording en een juiste 
ademhaling is wat volgens Esther van der 
Salm nodig is om bovengenoemde positief 
te doorbreken. Ruim een jaar geleden startte 
Esther met ‘Beweging op elk niveau’. Indivi-
duele coaching in de buitenlucht. 

Esther van der Salm: “De lat hoog leggen was voorheen 
voor mij heel gewoon. Doordat ik in alles goed wilde 
zijn, stond ik eigenlijk altijd ‘aan’ en verkende continu 
mijn grenzen. Voor velen herkenbaar weet ik inmiddels. 
Rust in het lijf vond ik dan wel door regelmatig te spor-
ten, maar rust in het hoofd was een uitdaging. 

Enthousiaste huisarts
Ik interesseerde mij al lange tijd voor bewegen, buiten 
zijn, Reiki, Mindfulness, yoga en NLP. Maar toen ik in 
aanraking kwam met Mindful Run Nederland, viel voor 
mij alles samen. Verschillende opleidingen volgden met 
aansluitend de sprong in het diepe door hier mijn werk 
van maken. In die tijd sprak ik ook regelmatig over dit 
onderwerp met een vriendin die huisarts is. Met het 
oog op haar vakgebied en de stress-gerelateerde klach-
ten van patiënten, juichte zij mijn voorgenomen plan 
toe”.

Laagdrempelig en in de buitenlucht 
Nu ruim een jaar later blijkt Beweging op elk niveau 
een begrip in de omgeving. “De progressie is behoor-
lijk. Mensen ervaren de aanpak als een oplossing. 
Waarom? Het is laagdrempelig. Bewegen in de buiten-
lucht maakt dat je loskomt van vaste denkpatronen en 
gewoonten. Verder is kenmerkend dat we ons vooral 
richten op wat bijdraagt aan de oplossing. Dit doen we 
door zes weken lang, twee uur per week naar buiten 
gaan om te bewegen. Weer of geen weer. Een goed ge-
sprek ontstaat dan vanzelf. 

Hoe is de aanpak?
De aanpak betreft bewegen zonder prestatiedruk, met 
gebruik van ademhalingstechnieken, cognitieve en 
mentale coaching in de natuur. Niet zweverig maar met 
beide benen op de grond. Gericht op fysiek en emotio-
neel herstel. We staan regelmatig stil en doen verschil-
lende oefeningen op basis van Mindfulness, ademha-
lingstechnieken, yoga en NLP. Het bewegen kan be-
staan uit wandelen, hardlopen, fi etsen op een tandem 
en kanoën. Net waar iemands voorkeur naar uit gaat en 
wat passend is. 

Voor wie?
Iedereen die veel (binnen) zit en zichzelf moeilijk kan 
motiveren. Maar ook voor hem/haar die met stress-
gerelateerde klachten kampt, een burn-out of bore-out 
heeft of revaliderend is. De aanpak draagt zeer positief 
bij, tijdens of na een traject bij een fysiotherapeut, 
psycholoog of bedrijfsarts. Maar ook voor hen die pre-
ventief in het eigen welzijn willen investeren om uitval 
te voorkomen. 

Kosten en vergoeding
De kosten voor individuele coaching in de buitenlucht 
bedragen E 900.- en wordt (nog) niet vergoed door de 
zorgverzekeraars. Werkgevers zijn veelal bereid om de 
helft of zelfs 100% te vergoeden. De investering in je-
zelf op een basic manier als deze, is meer dan de moei-
te waard en blijkt buitengewoon effectief. 

Voor meer informatie:
www.bewegingopelkniveau.nl

of neem contact op met Esther van der Salm 
voor een vrijblijvende intake:
Mail: info@bewegingopelkniveau.nl
Tel: 06-40093007

Esther van der Salm

Beweging  op elk niveau


