
 
 

Persoonlijke APK 
 
meer evenwicht door meer 

zorg en gevoel voor je lijf 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 

Het motto van gezondheidscentrum de 
Bosrand is: Samen beter. 
Met dit motto in gedachten is er een 
nieuw programma ontwikkeld: 
 
Persoonlijke APK 
 
 
Ben je vaak moe? 
Heb je moeite met grenzen stellen of 
doseren? 
Voel je je vaak gespannen/ kun je moeilijk 
tot ontspanning komen? 
Heb je moeite om de dag aan te kunnen? 
Voel je je overbelast? 
Heb je weinig energie om leuke dingen te 
doen? 
 
Dan is de persoonlijke APK wellicht iets 
voor jou. In dit programma werken we 
vanuit verschillende disciplines: 
Fysiotherapie, Haptotherapie en een 
kennismaking met Acceptance and 
Commitment Therapy –ACT- en staan we 
stil bij de vraag: Hoe kun je met meer 
energie, rust en gevoel voor wat je 
belangrijk vindt in het dagelijks leven 
staan? Hierbij werken we aan: 
 
-Fysiotherapie: werken aan je conditie en 
oefeningen voor adem en ontspanning. 
 
-Haptotherapie: bewuster worden hoe je 
beter kunt luisteren naar je gevoel. 

-ACT biedt je een ervaringsgerichte 
therapie die niet gericht is op het afkomen 
van je klachten maar met je klachten een 
waardevol leven te leiden. 
 
Doelen en resultaten 
Na het volgen van dit programma heb je 
een aanzet gemaakt om op een fijne 
manier aan je conditie te werken. Ook heb 
je meer oog voor het voelen van je eigen 
grenzen en behoeften, waardoor je 
passender keuzes kunt maken.  

  



Fysiotherapie 
Door aanbod van oefeningen gericht op 
conditie én ontspanning, leer je beter 
voelen wat activiteit en rust met je doet. 
Je ervaart dat fysieke inspanning je kan 
helpen meer energie te krijgen ook al voel 
je je moe. Ademhalings- en 
ontspanningsoefeningen maken je bewust 
van de spanning en ontspanning in je lijf.  
 
Door wie:  
Henne de Ruiter, Marian Biemans en Wyke 
Veldhuis 
 
Haptotherapie 
Je lichaam is een goede vriend die vertelt 
hoe het met je gaat. Je ervaart hoe je je lijf 
als informatiebron kunt gebruiken. 
Daardoor kun je makkelijker keuzes maken 
die bij je passen en je grenzen beter 
herkennen.  
We staan met behulp van 
ervaringsoefeningen stil bij de volgende 
onderwerpen: 
-Je lijf als informatiebron; 
-Herkennen van spanning en ontspanning; 
-Het beter leren dragen van spanning; 
-Ruimte innemen en ruimte geven; 
-Gevoel krijgen voor grenzen. 
 
Door wie:  
Helga Twijnstra en Joyce Wever 
 
 

Acceptance and Commitment Therapy 
ACT moedigt je aan om het gevecht tegen 
je klachten te staken en een meer 
waardengericht leven te leiden. 
Middels oefeningen exploreer je wat voor 
jou werkelijk van waarde is. Onderzoek je 
ingesleten (vermijdings-)patronen en het 
effect hiervan op een waardevol leven. 
Het idee is dat je - binnen je 
mogelijkheden - weer gaat doen wat je 
wílt! 
 
Door wie: 
Monique Peperkamp en Anne-Wimke 
Kingma 
 
Praktische informatie 
 
We werken in een groep van 6-9 personen. 
Iedere avond werk je zowel aan je conditie als 
dat je meer gevoel krijgt voor jezelf vanuit de 
inzichten uit de haptotherapie en eenmalig 
een korte kennismaking met ACT. Tussen beide 
programmaonderdelen is er een koffie/ 
theepauze. 
 
Locatie 
Gezondheidscentrum De Bosrand, 1e 
verdieping, oefenzaal Fysiotherapie  
Arnhemsebovenweg 285 
Driebergen 
 
Prijs 
€95,- per persoon 
 

 
Data Tijden Inhoud 

programma 
9 januari
  

19:00-
20:30 

Conditie 
Haptonomie 

16 
januari
  

19:00-
20:30
  

Conditie 
Haptonomie 

23 
januari
  

19:00-
20:30
  

Conditie 
Haptonomie 

30 
januari 

19:00-
20:30
  

Conditie  
ACT 

6 
februari
  

19:00-
20:30
  

Conditie 
Haptonomie 

13 
februari 

19:00-
20:30
  

Gezamenlijk 
programma* 

* Tijdens de afsluitende avond hebben alle 
programmaonderdelen plek. We geven je een 
passend vervolg advies op maat. 
 
Contact en aanmelden 
Mail Haptotherapie Heuvelrug: 
info@haptotherapieheuvelrug.nl  
Telefoon Fysiotherapie en Beweegcentrum De 
Bosrand: 0343-513747 
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