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‘De Groningers willen het altijd zelf doen’
Wendy van Mieghem werkte vijftien jaar als psychotherapeut om
te ontdekken dat
ze Groningers niet
kon helpen. Haar
boek is gereedschap voor deze
doe-het-zelvers.
LOUIS VAN KELCKHOVEN

W

endy van Mieghem
(Hoogezand, 1976) studeerde in 2003 in Groningen af als psycholoog en socioloog. Werk was er niet,
zelfs geen schoonmaakbaantje, dus
besloot ze haar eigen werk te maken
en begon een praktijk als psychotherapeut in Stad.
Ze legde haar praktijk in 2014 stil
om haar boek af te maken. ,,Daar heb
ik al met al negen jaar aan gewerkt.
Het vergde een enorme omschakeling om weer te kunnen schrijven.
Als ik met mensen praat, moet ik mij
leegmaken om de ander binnen te
kunnen laten. Als schrijfster moet
het juist van binnenuit komen.’’
Haar bedrijf, bewustleven.eu,
biedt inspiratie en praktische handvatten voor persoonlijke en professionele groei. Als geboren en getogen Groningse herkent Van Mieghem de achterdocht en het cynisme.
Lachend: ,,Als mensen daar jeuk van
krijgen, vind ik dat prima. Ik zal daar
niemand om veroordelen, maar als
iemand niet lekker in zijn vel zit en
daar wat aan wil doen, ben je bij mij
misschien aan het goede adres.’’
Haar boek De wijsheid achter emotie en gevoel is klaar. Uitgegeven in
eigen beheer. ,,Ik wilde niet dat anderen zeggenschap kregen of aan de
haal gingen met datgene waar ik bijna tien jaar aan heb gewerkt.’’ In
haar boek laat Van Mieghem de lezer

Wendy van Mieghem: ,,Het is mijn overtuiging dat mensen hun eigen leven kunnen verbeteren.’’
zien hoe deze emoties toe kan laten
en begrijpen. ,,Dat kan leiden tot een
prettiger leven, meer is het niet.’’
In haar praktijk merkte Van Mieghem dat Groningers de neiging hebben om hun eigen problemen, als
die al onderkend worden, zelf op te
willen lossen. ,,Onze volksaard is
toch een beetje zo van: we hebben
het toch goed, dus zeur niet zo.’’
Haar boek is bedoeld als gereedschap voor deze doe-het-zelvers.
,,Noem het gereedschap voor de
geest, maar wie een hamer in handen heeft kan nog niet timmeren.’’
Van Mieghem: ,,Mijn punt is dat
ieder mens emoties heeft en span-

‘Geluk is niets
meer dan tevreden
zijn met je eigen
omstandigheden’
ningen met zich meedraagt. Die vragen onderhoud. Als je dat niet wilt
dan is dat prima, zolang het maar
jouw keuze is. Wat ik doe in mijn
boek is mensen geruststellen, ze vertrouwen geven. Als ze niet lekker in
hun vel zitten en daar iets aan willen
doen, geef ik handvatten. Dat doe ik
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zo praktisch en concreet mogelijk.
Het is mijn overtuiging dat mensen
hun eigen leven kunnen verbeteren.’’
Van Mieghem betoogt dat wanneer onze materiële behoeften zijn
bevredigd, emoties en spanningen
die wij met ons meedragen, loskomen. ,,Die kun je negeren, bijvoorbeeld door het heel druk te hebben.
De maatschappij is niet voor niets zo
ontzettend gejaagd. Wie het druk
heeft, hoeft niet stil te staan bij vervelende gevoelens.’’
Een zelfhulpboek wil Van Mieghem De wijsheid achter emotie en gevoel niet noemen. ,,Dat klinkt alsof

ik mensen dwing, terwijl ik het juist
aanbied. Als jij wilt gaan vissen, tuinieren of wandelen en je daardoor
ontspant, vind ik het ook prima. Wie
blij kan zijn met zichzelf en tevreden
is met wat hij of zij doet, is een leuker
mens om bij in de buurt te zijn. Geluk is niets meer dan tevreden zijn
met je omstandigheden.’’

Wendy van Mieghem (www.bewustleven.eu) gaat op boektournee door
Nederland. De aftrap is woensdagavond 16 november (20.00 uur) in
cursuscentrum De Poort, Moesstraat
20 Groningen. Toegang is gratis.

