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Gezondheid  
Gezondheid is voor mensen een belangrijke pijler in het leven. Het is geen vast gegeven. Er 
kan van alles gebeuren waardoor je gezondheid onder druk komt te staan. Soms puur van 
lichamelijke aard. Soms puur mentaal. Vaak echter beïnvloeden zowel fysieke als mentale 
aspecten de gezondheid. 
 
Om klachten op te lossen is het  daarom belangrijk om zowel de mentale als de fysieke 
component  aan te pakken. Psychische belasting (bijvoorbeeld stress) kan immers leiden 
tot een vertraagd herstel van lichamelijke klachten, terwijl mensen met mentale klachten 
vaak ook niet meer in staat zijn om fysieke ongemakken waar te nemen omdat de hersenen 
overprikkeld zijn geraakt.  
 

Zelfverbinder Osteopathie 
Vanuit dit gegeven hebben ZKM-begeleider Bert Holman en de Osteopaten Maartje Peeters 
en Rob van Zelst in een samenwerkingsverband de ZelfVerbinder Osteopathie ontwikkeld. 
Deze is nieuw en gebaseerd op twee disciplines, namelijk de ZKM (Zelf Konfrontatie 
Methode) en de Osteopathie.  
De ZelfVerbinder Osteopathie laat vanuit een nieuw en verdiepend perspectief de 
samenhang ontdekken tussen lichamelijke klachten en psychische belasting.  

Osteopathie is een geneeswijze die focust op klachten van lichamelijke aard als gevolg van 
bewegingsbeperking (b.v. in gewrichten, pezen, spieren en organen). Het zoekt de oorzaak 
van de klacht in de samenhang binnen het lichaam. 
 
De ZKM is ontstaan vanuit de wetenschappelijke narratieve psychologie. ZKM is gericht op 
het vanuit het eigen onderliggende verhaal ontdekken van persoonlijke thema’s en 
patronen. 

De ZelfVerbinder Osteopathie biedt de mogelijkheid om aanvullend op een behandeling 
Osteopathie ook de patronen te onderzoeken die eventueel aan de klachten vooraf gingen. 
Tegelijkertijd biedt het de mogelijkheid om aanvullend op coaching samen met een 
osteopaat te werken aan de lichamelijke klachten die in de loop der t ijd kunnen zijn 
ontstaan. 
 

Opzet 
De ZelfVerbinder Osteopathie is niet zozeer een meetinstrument of test, maar vooral een 
ontwikkelingsinstrument.  
Reflectie en dialoog nemen een centrale plaats in. De ZelfVerbinder vraagt niet naar jouw 
mening, opvatting of zienswijze, maar naar wat jij vanuit een gevoelsmatige betrokkenheid 
belangrijk vindt. Vanuit meer en nieuw inzicht kan zo je perspectief op gezond zijn vergroot 
worden. En zelfsturend met gerichte actie kan je zo je eigen gezondheid bevorderen. 
 

 

  



                                    
ZELFVERBINDER OSTEOPATHIE            

       
  2 

 

Werkwijze en rapportage 
De ZelfVerbinder Osteopathie bestaat uit het koppelen van 16 gevoelens aan 20 bij dit  
thema (lichamelijke klachten en mentale belasting)  relevante kernachtige uitspraken. Dat 
doe je zelf achter de computer en het neemt ongeveer 30 minuten in beslag. Hieruit volgt 
een rapport dat in een ontdekkend gesprek van ongeveer 1 ,5 uur samen met jou 
onderzocht wordt. 
 
De dialoog maakt dat de neiging om iedere keer terug te vallen op hetzelfde deel van het 
voor jou allang bekende verhaal doorbroken wordt. En dat je een nieuw en inzicht gevend 
hoofdstuk aan je eigen ‘gezondheidsverhaal ’  kan toevoegen. Door dit nieuwe inzicht krijg je 
een andere kijk op jouw mogelijkheden tot verandering, en kom je gemotiveerd in actie, 
waardoor je gezondheid bevorderd wordt.  
 
Na afloop krijg je naast het rapport ook een uitgebreide leeswijzer mee, waarmee j e 
achteraf in alle rust en in je eigen tempo zelfstandig een aanvullende verdieping kan 
aanbrengen. Hierbij kun je je inzichten vertalen naar één of meerdere concrete acties tot 
verandering. 
 

Osteopathie 
Het kan zijn dat als zinvolle actie een oriënterend osteopatisch consult in beeld komt.  
Als je twijfelt of osteopathie wat voor je kan betekenen kan een afspraak gemaakt worden 
voor een oriënterend consult . Tijdens dat consult wordt er niet behandeld maar wordt 
gekeken of er met osteopathie iets aan de klachten gedaan zou kunnen worden.  

Kwaliteit en Vertrouwelijkheid 
De kwaliteit van de begeleiding wordt gegarandeerd door een professionele ZKM-
begeleider (postacademische opleiding tot ZKM-consultant/ ZKM-coach), die regelmatige 
bijscholingen heeft onder auspiciën van de ZKM Vereniging.  
essenceiam onderschrijft de ethische gedragsregels van de ZKM Vereniging. 
 
Vóóraf maken we duidelijke afspraken over de rapportage. Je ontvangt een schriftelijke 
rapportage van je eigen zelfonderzoek. De inhoud van de ZelfVerbinder Osteopathie is 
vertrouwelijk en alleen voor jou toegankelijk. Er wordt niet aan derden gerapporteerd.  
 

Investering 
De ZelfVerbinder Osteopathie vergt een investering van 30 minuten voor het invullen, en 
1 ,5 uur voor de bespreking van de resultaten met de ZKM-begeleider. 
 
essenceIam vindt dat begeleiding voor iedereen bereikbaar en betaalbaar moet zijn. Dat 
maakt dat voor particulieren aangepaste tarieven gehanteerd worden. En afhankelijk van 
de draagkracht kunnen we overleggen over eventuele korting. 
Neem voor de financiële investering contact op met essenceIam.  
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BERT HOLMAN 
 
mede-weter & perspectief ontdekker 
 

 

mobile:  +31  6 36 14 09 62 
 
Juffermansstraat 40, 2341  JK  Oegstgeest  
 
bert@essenceiam.nl   
 
www.essenceiam.nl  

BEGELEIDING MET VERSTAND EN GEVOEL 

http://www.essenceiam.nl/

