Liefde voor je lijf
Ondersteuningsgroep bij angst- en
stemmingsklachten bij obesitas
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Wanneer iemand overgewicht heeft, kan daaruit zowel een
fysieke als een mentale belasting ontstaan. Voelt u zich vaak
angstig en heeft u last van stemmingswisselingen? Wilt u zich
meer bewust worden van uw mogelijkheden in plaats van uw
onmogelijkheden? In deze groep gaat u praten én bewegen, op
een toegankelijke manier, samen met anderen.
Praktisch
Hoe werkt het?
16 wekelijkse bijeenkomsten
Een belangrijk aspect van deze
van 1,5 uur
groep is het leren van en delen van
Om de week een groepservaringen met anderen in dezelfde
gesprek onder leiding van
situatie. Hierdoor krijgt u inzicht in
2 therapeuten, de andere
uw sterke en minder sterke kanten.
week wandelt u onder leiding
We blikken terug op uw levensvan de fysio- en runningtherapeut
geschiedenis, staan stil bij de bagage
De groepsgesprekken vinden
die u meedraagt en bespreken wat
plaats bij Apanta. De wandelu los wil laten. U zult de kracht van
bijeenkomsten starten vanuit de
diverse ontspanningstechnieken
praktijk van Loop&Leef in
ervaren, gaat actief wandelen en u
Wintelre.
leert waar u zich het prettigst bij voelt.
Wat is het effect?
Door een combinatie van praten en
bewegen wordt verbinding gemaakt
tussen psyche en lichaam. Er wordt
gestreefd naar meer acceptatie van
het hier en nu. U leert aandacht te
hebben voor wat voor u belangrijk is.
Iets voor u?
Deze groep is geschikt wanneer u
overgewicht heeft en bewust wilt
werken aan de fysieke en mentale
belasting daarvan. Prestatie is
onbelangrijk, u loopt in uw eigen
tempo.

Meer informatie en aanmelden
U kunt zich aanmelden bij
Apanta-direct in Veldhoven via
www.apanta-direct.nl. Voor de
aanmelding hebt u een verwijzing
van uw huisarts nodig. Voordat de
groep begint hebt u een intakegesprek met een individuele
behandelaar om te onderzoeken of
dit een passend behandelaanbod is.
Vervolgens hebt u een intakegesprek
met een groepsbehandelaar.
Wanneer u deel kunt nemen wordt
u op de wachtlijst geplaatst voor de
eerstvolgende groep.

