
Overbelast, weinig energie,
uit balans, angst- of spanningsklachten?

“Mijn basis als oefentherapeut 
Mensendieck heeft mij geleerd het lijf en 
lichaamstaal zorgvuldig waar te nemen. 

In mijn benadering is aandacht voor 
lichaam en geest, gevoelens en emoties 

en het verlangen van de ziel, met oog 
voor thema’s uit de familiegeschiedenis.”

VERWIJZING EN TARIEVEN
Verwijzing van een huisarts of specialist is niet nodig, u kunt zich op eigen initia-
tief aanmelden voor therapie, vergoeding door zorgverzekeraar is ook in dat 
geval van toepassing.

Deze therapie wordt vergoed door de zorgverzekeraars, mits u een aanvullende 
verzekering heeft afgesloten; het bedrag en het aantal behandelingen dat ver-
goed wordt hangt af van uw verzekering. Voor jongeren tot 18 jaar worden de 
behandelingen vergoed uit de basisverzekering. Mijn tarief is 65,00 euro per uur.

Sculptuur voorzijde: Saskia Pfaeltzer

Geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici, nr. 89911492293. 
Lid van VvOCM, beroepsvereniging van oefentherapeuten Cesar en 
Mensendieck. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 
nummer 172782250000. AGB nr. 07-9990643.

Loukia van den Bergh- de Beer
psychosomatisch & systemisch therapeut

Praktijk voor psychosomatische 
en systemische therapie  
Loukia van den Bergh-de Beer
Jan van Nassaustraat 115
2596 BS Den Haag

info@beweginginmensen.nl
www.beweginginmensen.nl
06 229 410 21be
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WIE BEN IK
In 1982 behaalde ik mijn diploma tot oefentherapeut Mensendieck. Gedreven 
door mijn belangstelling in en betrokkenheid bij mensen en de manier waarop 
zij letterlijk en figuurlijk in het leven staan en bewegen, heb ik 15 jaar gewerkt in 

mijn eigen praktijk. Het begeleiden van mensen in hun proces van 
bewustwording en groei ervaar ik als heel waardevol en 

inspirerend.

Inzicht in persoonlijke patronen, zowel fysiek als mentaal en 
psychisch, is nodig om te kunnen groeien. Contact met het 
lichaam is daarin een waardevolle wegwijzer. Daarom blijkt 

psychosomatische therapie een hele zinvolle benadering 
voor diverse klachten. 

Ik geloof in de mens, zijn kracht en vermogen zichzelf te ontwikkelen en te 
helen.

PSYCHOSOMATISCHE EN SYSTEMISCHE THERAPIE
In de loop van mijn leven ben ik steeds meer geboeid geraakt door de 
psychische en emotionele achtergronden van klachten, gedrag, houding en 
beweging.

Ik verdiepte mijn kennis en ontwikkelde mij tot psychosomatisch en syste-
misch therapeut. Volgde opleidingen en cursussen op het gebied van bio-
energetische analyse, hechting, ademhaling, ontspanning en seksualiteit. Ook 
volgde ik de opleiding “Meesterschap in Contact” en een opleiding om de 
systemisch methode van Bert Hellinger (familieopstellingen) toe te passen in 
de individuele praktijk. Al deze kennis en ervaring gebruik ik in mijn benadering 
van cliënt en hulpvraag.

WERKWIJZE
Met behulp van gesprekken en gerichte oefeningen wordt 
inzicht verkregen in de manier waarop men letterlijk en 
figuurlijk in het leven staat. Ik moedig mensen aan in bewe-
ging te komen, oude - niet langer functionele - 
patronen los te laten en met meer vrijheid verder te leven. 
Functioneren hoeft niet langer bepaald te worden door 
reactiepatronen ontstaan ten tijde van pijnlijke levenser-
varingen.

Mijn therapie is “individueel maatwerk”, gericht op adem-
haling, ontspanning en expressie van emoties en 
gevoelens. Doel is contact met het lichaam te verbeteren, 
opgebouwde spanningen los te laten, zelfvertrouwen te 
vergroten en kracht te voelen. 

“Ons lichaam en 
onze houding vertellen 
veel over hoe wij in het 

leven staan en bewe-
gen. Door emotionele-

en fysieke blokkades 
op te heffen kan onze 

levensenergie weer 
voluit stromen.”

beweginginmensen.nl

De bio-energetische analyse (Alexander Lowen) gaat 
ervan uit dat iemands levensgeschiedenis wordt opgesla-
gen in lichaam en geest; pijnlijke levenservaringen wor-
den verankerd in het lichaam in de vorm van chronische 
spierspanningen. Ook de ademhaling reageert heel ge-
voelig op spanning, stress en emotie. Dit alles kan leiden 
tot verminderde beweeglijkheid en verminderde energie, 
spanningen in het lichaam en mogelijk ook tot problemen 
in relaties of werk.

Het systemisch werk van Hellinger laat ons ervaren 
hoezeer wij en onze gedragingen en reacties verbonden 
zijn met onze familiegeschiedenis en onze voorouders; 
inzicht in en respect voor dit gegeven werken helend.

“Voor wie bereid is in de spiegel te kijken naar 
het hoe en waarom van zijn bewegingen.”


