
bleskensgraaf • Jezelf weer op de 
goede weg helpen is niet makkelijk; 
integratief therapeut Mirjam Nederlof 
uit Bleskensgraaf vormt daarbij de 
ideale helpende hand.

Er zijn in het leven vele obstakels die 
ervoor kunnen zorgen dat je niet lek-
ker in je vel zit: op het werk, in je rela-
tie of omdat je tegen je eigen beper-
kingen aanloopt. Dat je daar deson-
danks zelf een uitweg uit kunt vinden, 
daarvan is Mirjam Nederlof overtuigd. 
Haar jarenlange ervaring als P&O advi-
seur bij IHC Systems zet ze nu via haar 
onlangs gestarte bedrijf Estivé, prak-
tijk voor voelen, denken en doen, in. 
“In mijn vorige baan trok het zorgdra-
gen voor werknemers me het meeste. 
Ik haalde bijvoorbeeld veel voldoening 
uit reïntegratieprojecten, waarbij per-
soneelsleden vanuit een ziekte weer 
aan het werk werden geholpen.”

Ze volgde de driejarige Post HBO-op-
leiding tot integratief therapeut. 
“Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in 
ieder mens zelf de oplossing voor pro-
blemen waar je mee kampt aanwezig 
is. We weten alleen niet meer hoe we 
daarbij moeten komen. Samen met 
mijn cliënten ga ik op zoek naar die 
hulpbronnen. Daarbij krijgt iedereen, 
na een uitgebreid intake gesprek, een 

behandelplan op maat.” Angsten, fo-
biën, slaapstoornissen, stress en burn-
out, problemen in relaties met ande-
ren, gebrek aan zelfvertrouwen, rouw-
verwerking; de lijst aan klachten 
waarmee de inwoonster van Bleskens-
graaf met particulieren en bedrijven 
aan de slag kan en wil gaan is uitge-
breid. De basis vormen ontspannings-
oefeningen. “Daarnaast is het heel be-
langrijk dat iemand echt wil verande-
ren. Het moet ook goed voelen. Klikt 
het bij de intake niet, dan moet je er 

niet aan beginnen.” Voelen, denken 
en doen weer in harmonie brengen, 
dat is het doel van Estivé. Maar Mirjam 
waakt voor een te zweverig karakter. 
Haar werkwijze is nuchter en professi-
oneel. “Daarom ben ik aangesloten bij 
de Vereniging voor Integraal Thera-
peuten (VIT), die jaarlijks controleren 
of de deelnemende therapeuten aan 
de kwaliteitseisen voldoen.” Meer 
info: 06-26553231, info@estive.nl of

q  www.estive.nl
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