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Gelukkig heb ik met de meeste cliēnten contact kunnen houden via What's App, mail, 
bellen en FaceTimen. Dat kan prima ter overbrugging, en voor online consulten zonder 
scans draai ik intussen ook mijn hand niet meer om. 
Maar na alweer bijna 8 weken vind ik het toch tijd worden om te starten met de 
voorbereiding om jullie op anderhalve meter weer in mijn praktijk te kunnen 
ontvangen. Een plexiglas scherm (waar de NES-scanner nét onderdoor geschoven kan 
worden) is in bestelling, net als desinfecterende gel, mondmaskers en handschoenen, 
voor wie daar behoefte aan heeft. 
Voor wie liever online contact houdt, dat blijft natuurlijk mogelijk. Ook zonder scan 
kunnen we vanalles bespreken en doen, zeker waar het gaat over stress-management, 
immuunsysteem versterken, conseling etc.  
Zodra mijn praktijk er klaar voor is, laat ik het weten. Intussen kunnen jullie alvast 
gaan bedenken wat het beste bij je past, hoe je hiermee zou willen omgaan. 
 

Voor wie nog behoefte heeft aan wat extra ondersteuning in deze vreemde tijden, is 
het op peil houden van fysieke, mentale en emotionele gezondheid het beste wat je 
kunt doen om de weerstand optimaal te houden. Het immuunsysteem kan ondersteund 
worden door een gezonde leefstijl: voldoende (kwaliteit van) slaap, gezonde voeding, 
zoveel mogelijk bewegen in de frisse lucht, en vooral voorkomen/verminderen van 
stress en angst: ongewenste informatie niet in je systeem brengen, meebewegen met 
de stroom en - naast tijd nemen om te verwerken wat er om ons heen gebeurt - niet 
vergeten leuke dingen te doen, contact te houden met jouw mensen! 
 
M.b.t. suppletie kan je o.a. denken aan vitamine C, D, Zink en Magnesium. 
Infoceuticals: ESR (acute stress), ES8/Chill (diepere onrust), Night/Day, ED13 (energie 
in het Immuunsysteem), en ET2 (oa corona- en SARS-virussen). 
Specifiek ligt bij iedereen het accent ergens anders: de één heeft meer aan een goed 
(al of niet online of telefonisch) gesprek, of een mail of berichtje, en voor de ander 
stuur ik graag een potje of flesje op, of zet het voor je klaar bij de receptie.  
 

Om mij heen zie ik collega's en allerlei andere bedrijven, creatieve oplossingen 
bedenken om hun cliënten te ondersteunen. Veel mooie initiatieven: mooi als mensen 
in tijden van nood zo inventief kunnen worden; maar soms is het een beetje veel. Mijn 
mailbox en sociale media ontploffen; ik zou er een dagtaak van kunnen maken. Daarbij 
is er dan nog de nodige media-aandacht voor corona, helaas vaak gevoed door angst 
en stress. Doe daar nog een snufje intelligente quarantaine bij en het recept voor 
onrust en ondermijning van het immuunsysteem is compleet.  
Ik word zelf niet altijd blij van de overdaad aan goedbedoelde maar wel dwingende 
adviezen over "wat ik allemaal absoluut moet en nodig zou hebben in deze zware 
tijden...". Dat ga ik jullie dus niet aandoen.  



Ik heb besloten daar niet aan mee te doen, want ik vind dat we daarin allemaal een 
eigen keuze te maken hebben, ook al is het soms best lastig om je niet te laten 
overspoelen door alle informatie en de vreemde toestanden om ons heen. 
Ik ga je dus niet (behalve in deze nieuwsbrief) bestoken met mails, adviezen en 
aanbiedingen, maar ik ga er vanuit dat je zelf heel goed weet wat je nodig hebt, en dat 
je mij weet te vinden om in contact te blijven als je daarvoor kiest. En op de manier 
die bij je past en waar je je het fijnst bij voelt.  
 

Zoals sommigen van jullie al weten, ben ik een opleiding gestart als E.E.N.-therapeut 
(Eclectisch Energetisch Natuurkunde Therapeut). Dit is een natuurgeneeskundige HBO-
opleiding, waarbij verschillende behandelwijzen op allerlei manieren, als maatwerk per 
cliënt, zijn te combineren tot een mooi geheel. Daarbij kan je denken aan o.a. 
chakra/aura healing, polsdiagnostiek en kinesiologie mbt vitamines, mineralen, Sano-
concept, E.E.N.-Energetica, Bach bloesems, Schüssler Celzouten, numerologie, 
Lithotherapie, behandelingen op afstand etc. De E.E.N.-therapie kan zowel op zichzelf 
staan, als een aanvulling zijn op de NES- en Orthomoleculaire behandelingen.  
Voor mij blijft NES een prachtig en compleet systeem waar ik elke dag met plezier mee 
werk, en waar mooie resultaten mee bereikt worden. Geen haar op mijn hoofd die 
eraan denkt om hiermee te stoppen dus!  
Ik laat mij gewoon verrassen: door de mogelijkheden die kunnen voortkomen uit het 
combineren van EEN en NES, door de vraag en interesse van mijn cliënten hiernaar, en 
door alles wat er eventueel nog méér op ons pad komt. 
Misschien niet onbelangrijk mbt vergoeding van consulten door de Zorgverzekering: de 
EEN-therapie behoort tot de behandelgroep van Lichaamsgerichte Psychotherapie. 
De opleiding ligt helaas stil tot september, dus met deze vertraging hoop ik begin 
volgend jaar af te studeren! 
 

Soms zit er tussen alle informatie die ons overspoelt, een pareltje, dat ik graag met 
jullie wil delen. Kijk daarvoor op www.verahelleman.nl 
Deze vrouw (hooggevoelig, met hoog-functionerend autisme, om een paar kenmerken 
te noemen), snapt het. Heeft - volgens mij - een mooi evenwicht gevonden tussen 
(hoog)gevoeligheid, jezelf staande houden in de hectische wereld waarin wij leven, 
tussen volledig jezelf zijn/worden en wijsheid vinden in hoe/waarom emoties nuttig 
kunnen zijn om tot transformatie van niet-helpende gedrag te komen. 
Daarnaast heeft zij een mooie, unieke kijk op hoe emoties bij mensen met autisme nét 
even anders werken, en hoe de "bedrading" werkt in een brein en een gevoelswereld 
met autisme. Zie ook de YouTube fimpjes. 
 
Warme groeten! 
Véronique van den Heuvel 
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