
Biofeedback 

therapie

Benieuwd naar je 

persoonlijke stressprofiel?

Wil je minder last hebben van stress ?

Wil je een stressmeting doen?

Maak kennis met SENS beweegt je en ervaar 

hoe je stress kan aanpakken. 100% 

vergoeding vanuit je aanvullende 

verzekering.

Stress aanpak 
Heb je last van stressgerelateerde klachten? Bij Sens wordt jou reactie op spanningen 

letterlijk in beeld gebracht; we meten je stress niveau. Afhankelijk van de uitkomst geven we je 
persoonlijke adviezen hoe jij de negatieve impact van stress kunt verminderen.

Sens beweegt je is een praktijk voor oefentherapie, fysiotherapie en bedrijfsgezondheidszorg.
 Voor workshops, lezingen en andere activiteiten raadpleeg: www.sensbeweegtje.nl



Slaaptherapie

Sens in bedrijfMindful@work

Wil je graag weten hoe we 
je kunnen helpen (beter te) 
bewegen?

De slaaptherapeut is specialist in het 
behandelen van inslaap- en 
doorslaapproblemen. Tijdens de intake 
ontvang je diverse slaapmetingen, waarna 
we aan de slag gaan met slaapadviezen en 
persoonlijke slaapoefentherapie om de slaap te 
verbeteren.

Vitale medewerkers vormen het belangrijkste 
kapitaal van een bedrijf. Sens in bedrijf adviseert 
bedrijven op het gebied van 
gezondheidsmanagement en traint 
medewerkers in gezond werken.

Het mindful@work programma is erop gericht je 
te trainen in je aandacht gedurende je werkdag 
om de effectiviteit van werken en werkplezier te 
vergroten.

Kijk op www.sensbeweegtje.nl, mail 
naar info@sensbeweegtje.nl of bel

Woensel/Vaartbroek
Gezondheidscentrum Airborne - Airbornelaan 140

Vredeoord/Boschdijk
Medisch Centrum Boschdijk - Vredeoord 201

Gestel/Strijp/centrum
Strijp-S Glasgebouw - Torenallee 45T. 040 256 78 46 M. 06 41 85 98 97

Wat is biofeedback?
Letterlijk betekent het dat je informatie terug 
krijgt van biologische processen in je lichaam.

Bij Sens meten we realtime tegelijkertijd 
signalen als hartslag, ademhaling, huidgeleiding, 
temperatuur en spierspanningen. We meten en 
trainen de signalen in rust en bij diverse 
activiteiten. Zo leer je o.a. wat je nodig hebt om 
stress aan te pakken. 

Stressprofiel
Het biofeedback stressprofiel maakt zichtbaar 
of het lichaam adequaat reageert op spanning 
en of je in staat bent om te ontspannen. De 
eerder genoemde lichaamssignalen dienen op 
een bepaald waarde te komen en goed samen 
te reageren.

Door biofeedbacktraining leer je je lichaam 
beter te sturen en ervaar je een betere mentale 
en fysieke gezondheid.

Bij Sens werken ademtherapeuten die je helpen 
je adem onder controle te krijgen.
De uitdaging is in allerlei omstandigheden een 
diepe kalme ademhaling te kunnen toepassen. 
Dan blijf je fit en voel je je goed.

Adem- en 
ontspanningstraining


