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depressie zowel  b i j  
volwassenen als kin-
deren. Mijn jongste 
cliënt is 2,5 jaar, 
mijn oudste cliënt is 
81 jaar. 

Angsten en spannin-
gen kunnen een raad-
gever zijn die je voor 
iets wil waarschuwen. 
Leven in constan-
te stress of angst 
weerhoudt ons ervan 
om intens te leven.    
Zo kunnen mentale 
klachten uw per-
soonlijkheid onno-
dig veranderen. Ui t  
onderzoek is geble-
ken dat ongeveer ze-
ventig procent van de 
mensen met een 
angststoornis daar 
niet of onvoldoende 
voor wordt behan-
deld. Hierdoor hou-
den de problemen 
vaak jarenlang, zo 
niet een heel leven 
lang stand. Deze pro-
blemen kunnen 
hoog oplopen en lei-
den tot alcoholisme, 
drugsverslaving, de-
pressies en arbeids-
ongeschiktheid.  

Als een krachtig 
team Mental Coach 
en mijn cliënt zoe-
ken we samen naar 
jouw weg uit deze 
beklemmende reali-
teit. Twi j fel  n iet  om 
contact met mij te 
zoeken door middel 
van een kort bericht-
je, mailt je of een tele-
foongesprek. Wees 
welkom op een een-
voudige neutrale 
maar professionele 
manier help ik je 
verder.  

Over Mental Coach  

Wil jij je energieker voe-
len? Of wil je meer aan 
het roer van je eigen le-
ven staan? 
Met coaching  gaan we sa-
men op zoek naar jouw le-
venskracht, meer bepaald 
naar de manier waarop jij 
een omgeving creëert 
waarin jij je krachtig voelt.  

Op die manier leef je be-
wuster, blijf je in contact 
met jezelf en krijg je een 
beter inzicht op de 
vraag: “Waarom doe ik 
wat ik doe?” Een Mental 
Coach zou je kunnen zien 
als iemand die je kan hel-
pen om de juiste richting in 
bepaalde situaties terug te 
vinden. Een Mental Coach 
werkt, samen met jou, in 
een aantal sessies heel 
gericht aan bepaalde voor-
af vastgestelde doelen.      
Het voordeel is hier dat de 
Mental Coach de nodige 
ervaring en handvaten kan 
bieden om je tijdens dit 
traject te ondersteunen.  

De problemen waar ik bin-
nen mijn praktijk als Men-
tal Coach voornamelijk 
rond werk en waarin mijn 
specialisatie ligt zijn ang-
sten, stress en burn-out/

 

Lieve lezer,   

al vele jaren begeleid ik mensen  
waarbij ik hen de kracht in hunzelf 
leer ontdekken.  Getuigenis zie p.6 

Carpe Diem staat voor levensenergie. 
Vanuit een begeleiding gaan we sa-

men op zoek naar  je krachtige ik , een 
natuurlijke staat van zijn die aangebo-
ren is.  Een begeleiding  is de sleutel 
om jezelf weerbaarder te maken  en 

je leven vanuit rust te leven.  

Carpe Diem Anne Vansteenkiste helpt 
je daarbij. 
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De voordelen van de zon voor lichaam en geest ... 

Naast het feit dat de zon ons voorziet van een mooi bruin kleurtje, zijn er nog meer positieve voorde-
len van de zon te benoemen. Zowel lichaam als geest kunnen niet goed functioneren zonder voldoen-
de vitamine D want dat is wat ons lichaam alleen via zonlicht kan verkrijgen. Hierbij enkele redenen 
om wat vaker een luchtje te scheppen. Ook als het zonnetje zich achter de wolken heeft verstopt.  

Wanneer je een half uur in de zon buiten bent, maakt je lichaam voldoende vitamine D aan die je per 
dag nodig hebt. Dagelijks, het liefst tussen 12 en 15 uur een half uurtje naar buiten is dus voldoende. 
Wel is het dan belangrijk dat het zonlicht je huid ook kan bereiken.  

De zon is ook goed voor de kwaliteit van je botten. Zonlicht zorgt voor de aanmaak van vitamine D,   
en vitamine D zorgt ervoor dat calcium zich hecht aan botten, waardoor deze sterker worden.               
Hetzelfde geldt voor tanden en nagels. Vitamine D is heel erg belangrijk voor een optimale werking 
van je spieren. Zo zijn spierkrampen een van de eerste symptomen van een vitamine D-tekort.                  
En dan gaat het niet alleen om de spieren in je armen en benen, maar bijvoorbeeld ook om de hart-
spier. Er wordt zelfs gedacht dat de afname van spierkracht bij ouderen niet alleen wordt ver-
oorzaakt door ouderdom, maar deels ook door vitamine D-afname. Naast lichamelijke klachten kan 
een vitamine D tekort ook gevolgen hebben voor je geestelijke toestand. Zo blijkt uit een interessant 
onderzoek dat te weinig vitamine D kan leiden tot een depressie. En dan te bedenken dat als je een 
depressie hebt, vaak veel uren binnen doorbrengt, waardoor een depressie alleen maar erger kan 
worden.   

De zon regelt niet alleen het ritme van de aarde (de verschillende seizoenen), maar is ook verant-
woordelijk voor onze biologische klok. Je gaat slapen als het donker wordt en staat op als het licht 
wordt. Dit komt onder meer omdat de zon de aanmaak van melatonine (slaaphormoon) beïnvloedt; 
zodoende is zonlicht van grote invloed op de slaapcyclus en slaapproblemen. Omdat zonlicht zorgt 
voor de aanmaak van vitamine D versterkt zonlicht indirect ook je immuunsysteem. En een goede 
weerstand is weer van belang om ziekmakende virussen tegen te gaan. Om infecties en ontstekingen 
tegen te gaan, heeft je lichaam vitamine D nodig.  

Heb jij ook het idee dat je met warm weer veel minder eet? Of in ieder geval minder trek hebt? Dat 
klopt als een bus. Bij veel zonlicht wordt er in je lichaam meer leptine geproduceerd. Leptine is een 
hormoon dat aangeeft wanneer onze maag vol is. Mocht je willen beginnen met afvallen, dan is de 
zomer dus best wel een goed moment. 

Waar een tekort aan vitamine D kan leiden tot een depressie, zorgt een gezonde dosis vitamine 
D juist voor een goed humeur. Het hormoon endorfine (dat ook wordt aangemaakt onder in-
vloed van de zon) geeft een gevoel van geluk en geeft je meer energie en een blijer gevoel.  

Oeps … smeer je wel altijd goed in met zonnebrand, minimaal factor 30. De schadelijke stra-
ling is er altijd, ook bij bewolkt weer. Geniet van een deugddoend zonnebad ... 
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Vakantie hoera … 

Hoeveel keer heb jij al vakantie willen nemen maar kwam er steeds in je op: "Ik moet nog zoveel doen!"? 
Hoeveel keer heb je al geklaagd dat je oververmoeid bent, maar je doet er niets aan?          Hoeveel keer 
ben je al gefrustreerd geweest door je lange werkdagen zonder jezelf echt rust te gunnen? (Ik ging zelfs 
ziek gaan werken!) … Het is bewezen dat een gemiddelde werknemer niet al zijn vakantiedagen, waar 
hij of zij recht op heeft, opneemt. Wat raar is als je weet dat die mensen meestal overwerkt en overspan-
nen zijn. En als ze dan vakantie nemen, zijn er 3 op de 5 personen die nog wat werk doen tijdens 
hun vakantie.  

Wordt het geen tijd dat je zegt: "genoeg is genoeg!"? Het is goed voor je geestelijke èn fysieke 
gezondheid om regelmatig vrij te nemen. Trouwens, je zult energieker terugkomen en daardoor 
productiever zijn.  

Hier geef ik je de 4 redenen : 

1- Vakantie vermindert stress. Wanneer je een tijdje niet werkt, heb je minder werk-gerelateerde klach-
ten zoals hoofdpijn, rugpijn, hartkloppingen etc. Dit effect duurt zelfs tot 5 weken nadat je terugkomt uit 
vakantie.  

2- Vakantie verbetert de productiviteit. In onze voortdurende rush om productief te zijn, ondermijnen 
we vaak ons vermogen om consequent te presteren op piek momenten. Door regelmatig vakantie te ne-
men kun je dus je productiviteit verhogen na een vakantieperiode. Je bent dus veel productiever en wan-
neer je productiever bent, ben je gelukkiger en daar kan je werk alleen maar baat bij hebben. 

3- Vakantie zorgt voor minder hartziektes. Een zomer je vakantie niet opnemen heeft al gevolgen 
voor je hart. Het is wetenschappelijk bewezen dat mensen die hun vakanties uitstellen en zelfs niet op-
nemen, veel meer hartaanvallen krijgen dan diegenen die van hun vakantie genieten en zo hun batterijen 
opladen.  

4- Vakantie zorgt ervoor dat je beter slaapt. Wanneer we teveel aan ons hoofd hebben, zijn slape-
loze nachten dagelijkse kost. Of moet ik nachtelijke kost zeggen?  
Een gebrek aan slaap zorgt ervoor dat we ons minder kunnen concentreren, dat we minder alert zijn en 
dat ons geheugen niet naar behoren werkt. Om nog maar te zwijgen over de ongevallen die we kunnen 
veroorzaken.  
Door vakantie te nemen doorbreken we de gewoontes die ons slaapgebrek en/of -tekort in stand hou-
den. Bijvoorbeeld: nog laat doorwerken, schermen in ons bed (het licht van tablets en schermen zijn niet 
bevorderlijk voor onze slaap)...   

Met andere woorden: neem vakantie deze zomer zodat je beter kunt slapen, productiever kunt 
zijn, meer relaxt  kunt zijn en gezonder leeft. 

 

 



 

Yoga / mindfulness training voor kinderen in de basisschool                         

“Het Laar” te Zwijndrecht 

Nog op zoek naar een naschoolse activiteit voor je kind vanaf september 
start de yogaklas terug.                                                                                      

Inschrijven kan je met een berichtje, mailtje of telefoontje. 

Iedere donderdag van 15u45 tot 16 u 45. Kinderyoga is een mix van yogas-
pel, ademspel, massagespel, geleide meditatie en creatieve opdrachten. 

In mijn kinderyogalessen leer ik kinderen zich op een natuurlijke wijze te 
ontspannen. Dat doe ik op een speelse en vrolijke manier.  

Bij kinderyoga staat bewegen, ontspannen, ontdekken, positief denken en 
bewustwording centraal. Er is geen sprake van competitie. Ieder kind doet 

mee op zijn/haar niveau. 

Je kind naar de kinderyogales laten gaan na een (hectische) dag, is je kind 
even rust geven, het alsmaar “moeten” valt eventjes weg! 

Kinderyoga is goed voor elk kind en kan al vanaf 7jaar. Kinderen die aan 
yoga doen staan evenwichtiger in het leven! Ze leven gezonder en bewus-
ter. Kinderen hebben, net als volwassenen,  heel wat prikkels te verwer-

ken.  Er is veel drukte in en rondom ons.  Om in die drukte te kunnen leven, 
en niet alleen te overleven,  kan het een hulp zijn als een kind leert: rust en 
vertrouwen te vinden in zichzelf; besef te hebben van eigen grenzen en die 

van anderen; omgaan met angst, verdriet, boosheid en onzekerheid; dat 
moeilijke dingen bij het leven horen. 

In de yoga leer je bewuster reageren op wat gebeurt en ook op gevoe-

lens,  gedachten en gepieker.  
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Wil je graag positief leren denken … bijgaand een aantal tips die je helpen 

positiever in het leven te staan. 

1. Start een dankboek : daarin schrijf je elke avond voor je gaat slapen pakweg 3 dingen op 

waar je die dag dankbaar voor was en ook waarom. Bijvoorbeeld een fijn gesprek, lekkere maal-

tijd, inspirerende meeting…. Je ontwikkelt meer aandacht voor wat allemaal goed gaat en dat 

stemt je gaandeweg positiever. 

2. Positief leren denken? Wees behulpzaam : wanneer je iets voor een ander doet dan stemt 

dat je positiever en geeft een fijn gevoel. Help je anderen? Sta op voor een ouder iemand in de 

metro, lach vriendelijk naar een vreemdeling, laat iemand voorgaan bij de kassa, doe een dagje 

vrijwilligerswerk... Oh ja, vergeet niet je positieve gevoelens, gedachten en ervaringen op te 

schijven. Je beleeft ze dan nogmaals en dat prikkelt je geest opnieuw positief. 

3. Vaarwel negatieve gedachten : negatief denken is vervelend. Je haalt jezelf onderuit en 

het werkt ook bekrompen. Het staat simpelweg je geluk in de weg. Wil je positief leren denken? 

Daag een negatieve gedachte die in je brein opkomt dan eens uit. Praat hardop tegen jezelf. 

Vraag je af: klopt die gedachte wel? Kom ik verder als ik dit blijf denken? Zeg vaarwel tegen dat 

negatieve stemmetje en formuleer het positief. Oefen je dit regelmatig ...dan ontdek je dat je ge-

dachten beetje bij beetje positiever worden. 

4. Kijk naar de positieve dingen in je leven : iedereen kent tegenslag in het leven...van een 

weggelopen huisdier, een lekkende kraan, baanverlies tot ziekte. Hoe je ermee omgaat, dat heb 

je zelf in de hand. Richt je je aandacht op positieve dingen in je leven … dat zorgt voor positieve 

prikkels en emoties die je blijer stemmen. Maak een dankbaarheidslijstje met positieve, leuke en 

fijne dingen in je leven.  

5. Beweeg en kom uit je hoofd : zit je niet lekker in je huid ...kom dan in beweging.                

Bewegen en nadenken gaat namelijk niet samen. Maak een stevige wandeling, loop langs de 

zee lijn of ga fietsen, sporten ... In beweging zijn stimuleert de aanmaak van positieve hormoon-

stofjes waardoor je dingen positiever bekijkt. 

6. Geef het positieve je aandacht 

Waar je aandacht aan geeft groeit. Dat geldt niet alleen voor planten, dieren en mensen, maar 

ook voor je gedachten. Focus je op positief denken ... 



 

 

        

 

 

 

Carpe Diem Anne Vansteenkiste geeft mensen de ruimte om te ontkooien en om 
de kracht in zichzelf te ontdekken.  

Getuigenis cliënt :  

Ongeveer een jaartje geleden liep mijn 16-jarige leventje zo stilletjes aan vast. Mijn schoolresulta-
ten waren dik in orde maar ik was één en al stress en leefde precies niet meer zo voluit als vroe-
ger. Het leven leek één grote overlevingsstrijd. Ik wou dat ik mijn hoofd kon neerleggen en na een 
lange slaap kon ontwaken in een mooie, makkelijkere wereld. Mijn sociale leven verwelkte zoals 
de blaadjes van een bloem.  Bovendien bleef ik maar flauwe smoesjes verzinnen om te ontsnap-
pen aan sociale activiteiten. Mijn ouders stelden me voor om naar een Coach te gaan die gespe-
cialiseerd was in stress om me te leren omgaan met spanning.  

Een Mental Coach deed me eerst denken aan een wereldvreemde grijsaard die je op zo’n leren 
bank leggen om daarna met een monotone stem te vragen wat er scheelt. Na zo een aantal ses-
sies zou je dan een etiket op je hoofd geplakt krijgen met één of andere ingewikkelde Latijnse 
naam voor een (zware) geestelijke afwijking. 

Geloof me, niets is echter minder waar! Een Mental Coach is als een soort vriend die je op een 
professionele onderbouwde manier,  raad geeft en tegen wie je ECHT ALLES kan vertellen.       
Het leukste van al is dat je niet veroordeeld wordt en zelf meester blijft over geest en lichaam. 

Na een paar sessies ging het al wat beter met me. Ik leerde spanning te kanaliseren en al wat op 
me afkwam te relativeren. Toen kwam de ware oorzaak van mijn spanning boven! School vraagt 
veel van jongeren, maar het overgrote deel van mijn energie ging naar een innerlijke conflict. Ik 
ben hoog sensitief maar wilde het niet accepteren voor mezelf. Dag in dag uit moest ik op school 
aanhoren dat ik ‘anders’ was en vooral niet tot de massa behoorde. Het was een soort  geweld-
loos conflict dat zich in de schaduwen van mijn grote, witte glimlach afspeelde. 

Anne bracht mijn leven in een stroomversnelling! Ik overwon hindernis na hindernis op een bijna 
schrikbarend tempo. In november 2018 begon  mijn eerste sessie en in mei 2019 had ik mijn laat-
ste sessie. Ik heb mijn leven, mijn zelfvertrouwen, mijn kracht terug en voel me voldaan als nooit 
tevoren. Mocht iemand me een paar jaar geleden verteld hebben wie ik nu zou zijn, dan zou ik de-
ze persoon straal in het gezicht uitlachen van ongeloof, maar enkele minuten later huilen van ge-
luk… ik ben opnieuw “geboren”. Ik leef … Bedankt Anne 
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GSM : 0478 240 373 
E-mail : anne.vansteenkiste@telenet.be 
Web-site : www.gezondereten-beterleven.be 
 
 
 

Van harte welkom bij Carpe Diem  

Anne Vansteenkiste 

Laarstraat 33,  

2070 Zwijndrecht 

 

 

 

Carpe Diem : een zoektocht naar bezieling en evenwicht… 

Voedingsadvies, Coaching ...Voor persoonlijke ontwikkeling en 

begeleiding. Bij innerlijke processen voor inzicht en uitzicht.  

Alsook voor lichamelijke en emotionele klachten. 

Al geruime tijd is mijn praktijk in Zwijndrecht een gevestigde waarde als 
Diëtiste / Mental coach / Yoga docent 

Het is mijn passie om iedereen die de weg vindt naar mijn praktijk hierin 
zo goed mogelijk te begeleiden met een zichtbaar krachtig resultaat.  

Tijdens de individuele consulten bied ik je op een integere wijze, profes-
sionele, inzichtelijke en een toepasbare Begeleiding.   

De Voordrachten worden gegeven op een interactieve manier. Vanuit 
een , kracht en samenspraak met mijn publiek.  

  Coaching is mee evolueren in de tijd en de mens. 

WWW.GEZONDERETEN-BETERLEVEN.BE 


