
Lichamelijke symptomen

• Chronische (pijn)klachten
• Algehele vermoeidheid
• Nek- en rugklachten
• Hoofdpijn
• Maag- en buikklachten
• Hartkloppingen
• Verlaagde weerstand
 

Psychische symptomen

• Stress
• Piekeren, concentratiestoornissen
• Slaapstoornissen
• Prikkelbaarheid, onrust en gejaagdheid
• Angstgevoelens en onzekerheid
• Lusteloos en somberheid
• Neiging om moeilijke situaties te vermijden
• Niet meer kunnen genieten of ontspannen
• Overmatig eten, roken, alcohol en koffiegebruik

Effectieve veranderingen op lichamelijke,
emotioneel en mentaal terrein. 
 
Resultaat

• Zelfvertrouwen
• Rust - Ontspanning
• Vitaliteit
• Balans werk-privé
• Fysiek en mentaal fit
• Eigenwaarde
• Plezier

Personal Coaching leidt tot effectieve veranderingen met 
blijvend resultaat.

De Personal Coach, gespecialiseerd in Psychosomatiek 
met fysiotherapie als achtergrond, zal u begeleiden uw 
klachten te onderzoeken, te begrijpen en te verhelpen.

Personal Coaching

U hoeft niet ziek te zijn om beter te worden. Het kan 
voorkomen dat u een bepaald doel wilt bereiken (gezond 
leven, afslanken, stoppen met roken, meer en regelmatig 
bewegen etc.). U merkt echter dat u hierbij tegen (in-
nerlijke) weerstanden aanloopt. Hierdoor lukt het niet uw 
doel te bereiken. Met behulp van Personal Coaching is het 
mogelijk deze onbewuste weerstanden, meestal negatieve 
gedachten, te ontdekken en op te lossen. Indien dit lukt, is 
er geen blokkade meer, zodat de gestelde doelen kunnen 
worden bereikt.

Werkwijze

Begonnen wordt met een uitgebreid intakegesprek 
(1,5 uur) om een helder beeld van uw klacht te krijgen en 
deze te analyseren. Bij dit intakegesprek worden zowel de
lichamelijke als de psychische verschijnselen besproken.
Verder wordt besproken wanneer de therapie voor 
u succesvol zal zijn. Aan de hand hiervan wordt een  
behandelplan opgesteld.

Kosten

De consultkosten kunnen vaak voor een groot gedeelte 
worden verhaald. Informeer vooraf bij uw zorgverzekeraar.
 
Duur behandeling

Een individuele sessie duurt 1,5 uur.
Gemiddeld blijken 4 tot 6 sessies nodig. De frequentie van 
de behandeling is eenmaal per week of 2 weken.

Arbeidsre-integratie 

Genoemde klachten kunnen tevens gevolgen hebben
met betrekking tot het functioneren op uw werk.
Dit leidt tot  :
• Afname werkplezier
• Afname arbeidsprestatie
• Afsluiten voor collega’s en leidinggevenden
• Frequent ziekteverzuim
• Toenemend klaaggedrag
Voor begeleiding hierin kunt u eveneens terecht.

HERKENT U DIT?

WILT U DIT ? In deze brochure vindt u informatie over de
mogelijkheden in de behandeling van klachten
die zich zowel lichamelijk als mentaal uiten.
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Algemeen

Fysiotherapeut BIG geregistreerd.
Aangesloten bij beroepsverenigingen KNGF, 

NVNLP en BATC.

Voor actuele tarieven gelieve contact op te nemen. 

Voor informatie en afspraak: 

Centrum voor 
Psychosomatiek Smits

 

FYSIOTHERAPIE
PSYCHOSOMATIEK

PERSONAL COACHING
ARBEIDSRE-INTEGRATIE

Oorzaken

• Emotionele gebeurtenissen
• Onbalans werk en privé
• Relationele problemen
• Grote werkdruk
• Conflicten
• Verlies van dierbaren
• Ziekteprocessen of periodes erna

Virgil Smits

Volgde de opleiding tot Fysiotherapeut, Arbeidsfysiothera-
peut en Curatieve Zorg, Master Destination Coach en NLP 
Practitioner. Heeft jarenlange ervaring in het begeleiden 
van personen bij uiteenlopende problematiek en is 
gespecialiseerd in Psychosomatiek, Arbeidsre-integratie 
en Personal Coaching.

Virgil Smits
Breda

M. 06- 40 36 75 56
info@cvps.nl
www.cvps.nl
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Aanbevolen door

Wat is Psychosomatiek?

Psychosomatische klachten zijn lichamelijke 
klachten waarbij tevens mentale elementen 
aanwezig zijn. Emoties, erkend of niet, zijn ook vaak 
aanwezig. Uitgangspunt is dat er een samenhang 
is tussen Lichaam en Geest (Soma en Psyche). 
Indien een persoon klachten ervaart, zijn deze van 
zowel lichamelijke als mentale aard.De lichamelijke 
klachten worden vaak eerder (h)erkend, 
maar leveren bij medisch onderzoek geen heldere 
oorzaak of diagnose.


