Stress, eczeem, huilbaby, hormonale ongemakken, depressie, pijn, relatieprobleem, angst, likdoorns,
burn-out, slaapprobleem, twijfels op het werk, nood aan relaxatie, persoonlijke ontwikkeling,
veranderprocessen, moe, trauma, scheiding, reuma, teambuilding, kindregeling, hooggevoeligheid,
fibromyalgie, rouw, probleem seksualiteit, grensoverschrijdend gedrag, ...
Niemand ontsnapt aan uitdagingen in het leven. Iedereen heeft wel eens nood aan extra ondersteuning. Je bent
hiervoor welkom in onze professionele groepspraktijk. Er wacht je een warm onthaal. Samen creëren we een
aanpak op maat. Hierbij houd jij de regie steeds in handen.

• Pure wellness en schoonheidsverzorging: gelaatsbehandeling, 		
kunstnagels, pedicure, massages, klankrelaxatie,…
• Luisterend oor, coaching, bijzondere therapieën en 			
bemiddeling: loopbaancoaching, familiale bemiddeling,
gesprekstherapie, cranio sacraal therapie, reflexintegratie, EMDR,
muziektherapie, psycho-kinesiologie,…
• Aanbod voor gezondheid: dieet, klanktherapie, 				
littekenbehandeling, huidbehandeling, ademcoaching, 			
voedingsadvies, causale voetreflexologie, hormonale balans,
Feldenkrais,…
• Verrassende vorming en teambuilding: creatieve en anti-stress
workshops, persoonlijke ontwikkeling,...

Een probleem staat meestal niet alleen. Een doorgedreven aanpak en teamwerk zijn
soms essentieel. Onze collega’s werken vlot en aanvullend samen. Waar wenselijk
bouwen ze verder op elkaars werk. Met een fijn gevoel als resultaat: je wordt veilig
opgetild door een veelheid aan handen. Je hoeft niet steeds opnieuw je verhaal te
doen. Wij stappen met jou mee in één positieve flow. Indien nodig schakelen we
externe partners in. Jouw levensvreugde staat steeds centraal.

• professioneel team
• een huiselijke sfeer in een charmant herenhuis
• ruime keuze aan oplossingen op maat
• mix van klassieke en nieuwe therapievormen
• unieke samenwerking tussen cliënt, collega’s en externen

Overstraat 2,3290 Diest

0470/ 98 44 00

info@huisinharmonie.be

www.huisinharmonie.be

FB @huisvoorlevensvreugde

Functie

Naam

Afspraak of info

Psycholoog

Els Moerman
(Coördinator)

0470 98 38 11
info@soundbus.eu

Imaginatiecoach en klanktherapeut

Gerrit Maris
(Coördinator)

0470 98 44 00
info@huisinharmonie.be

Huidconsulent en schoonheidsspecialist

Anke Jacobs

0489 84 30 61
info@natude.be

Psycholoog en contextueel therapeut

Ilse Wouters

0497/26 08 67
info@hetboshuis.net

Psychotherapeut
Rust- en Zijnsconsulente

Mieke Claes

0478/ 57 29 84
mieke@asetar.be

Psychotherapeut
EMDR-therapeut

Conny Ielegems

0472/ 82 83 08
conny@contenta.be

Behandelaar reflexintegratie
Craniosacraal-therapie

Goedele Ruymaekers

0473 41 88 50
goedele@draagkrachtinbalans.be

Feldenkrais practitioner
Hypnotherapeut

Micheline Vandepoel

0478 31 20 95
michelinevandepoel@gmail.com

Levenslooppsycholoog
Loopbaan- en perfectionismecoach

Karin Brocades Zaalberg

0475 64 41 23
karin.inharmonie@gmail.com

Familiale bemiddelaar
Ouderschapscoördinator

Christel Lenaers

0478 27 56 38
christel@orato.be

Psycholoog en Effortless coach

Jasper Stockmans

0494 84 98 96
jasper_stockmans@hotmail.com

Psychotherapeut (ACT)
Ademcoach

Nancy
Huybrechts

0474 293 118
nancy@aasem.be

Psycholoog en coach

Christina Clark

0476 77 27 63
christina.psy@proximus.be

Psycho-kinesioloog en coach

Monika Braun

0498 51 34 77
info@monikabraun.be

Muziektherapeut

Randolf Smeets

0472 79 58 06
randolf.smeets@hotmail.com

Psycholoog en EMDR-therapeut (i.o.)

Samuel Dhooghe

dhooghesamuel@gmail.com
0456 30 09 74

Vrouwencoach en relaxatietherapeut

Sarah Bogaerts

0468 48 93 73
info@sarahscoachingpraktijk.be

Massagetherapeut en voetreflexologe

Nathalie Mondelaers

0499 72 88 81
nathalie@care4zen.be

Causale voetreflexologe

Marijke Aerts

0484 18 60 79
aertsmarijke@hotmail.com

Stress-en burnoutcoach
Loopbaancoach

Karen Ramaekers

0473 43 03 75
coaching@c-4-you.be

Meer informatie vind je op www.huisinharmonie.be of Fb @huisvoorlevensvreugde
v.u. Gerrit Maris, Molenvloed 36A- 2230 Herselt

