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‘De wijsheid achter emotie en gevoel’
Ze legde er in 2014 haar bloeiende psychologenpraktijk voor plat: haar boek. Na jaren zweten
moest het af. Nu, na in het totaal negen jaar werk is het klaar. Wendy van Mieghem presenteert ‘De wijsheid achter emotie en gevoel’ op zaterdag 1 oktober in de Gorechtkerk in Haren.
Wendy van Mieghem is psycholoog, socioloog en in
het bezit van het Europees
Certificaat
Psychotherapie. Ze werkt als supervisor,
schrijver en trainer vanuit
haar bedrijf Bewust Leven Opleiding & Training
“Voor het schrijven van een
boek heb ik stilte nodig, ik
moet me kunnen leegmaken
en kunnen luisteren naar mezelf. Dat lukte me niet goed
als ik mezelf de hele tijd
moest openstellen voor de
verhalen van mijn cliënten,”
vertelt Wendy. Af en toe was
ze wanhopig, vertelt ze. Tijdens het schrijven moest ze
ook haar eigen schrijfstijl
en toon vinden. Dat was een
worsteling maar het heeft
geleid tot een resultaat waar
ze erg tevreden mee is. “En
dat wil wat zeggen, want ik
ben behoorlijk perfectionistisch,” glimlacht ze. “Het was
ook een verrijking van mezelf om dit boek te schrijven,
het was een heel proces.”
Menselijke natuur
In haar boek ontleed Wendy
de menselijke natuur aan

de hand van voorbeelden,
die deels aan haar eigen leven ontleent zijn. Instincten, emoties, gedachten en
inspiratie. “Mensen vragen
me in mijn praktijk steeds
hoe ze moeten omgaan met
hun emoties. Ik had de behoefte daar iets mee te doen.
Maar ik wilde mensen ook
op een andere manier bereiken. Ik zie emoties niet
als obstakels, maar ze helpen je juist om je richting
te bepalen. In mijn praktijk
heb ik natuurlijk een erg
luisterend beroep, nu had
ik behoefte om te spreken.”

Het is beter zelf je
emoties onder ogen
te zien
Online zijn er al de nodige recensies te vinden over
Wendy’s boek, en ze zijn allemaal positief, waaronder
deze van oud-wethouder
Jaap Dijkstra, van Groningen: ‘Wendy heeft op een
bijzondere en uitermate toe-

gankelijke manier de psyche
van de mens tot de kern afgepeld. Dit doet zij systematisch, in de volle breedte met
wijsheid en diepgang, wat
het lezen tot een boeiende
en inspirerende reis maakt.’
Kwetsbaar
Wendy: “Ik ben daar heel
blij mee. In het boek stel ik
mezelf nogal kwetsbaar op,
door ook mezelf er in te betrekken. Ik gebruik bijvoorbeeld ook voorbeelden uit
mijn eigen leven. Dat is nogal
ongebruikelijk voor dit soort
zelfhulpboeken. Ik krijg gelukkig reacties dat mijn boek
daardoor juist menselijker
en overtuigender wordt.
Maar ik wil dan ook geen dr.
Phil zijn die met en belerend
toontje oordeelt over mensen. Heel veel mensen zitten
in de knoei met emoties. Wat
moet je ermee? Als je begrijpt waarom je vast komt te
zitten, voel je je niet zo wanhopig, je verliest het vertrouwen niet om door te gaan.”
Wendy vertelt dat er in het
boek meerdere lagen zitten.
Ze wilde schrijven voor jong

en oud, van elektriciteitsmonteur tot arts of manager.
In het boek zitten ook veel
reflectievragen waar je als
lezer mee aan het werk wordt
gezet. “Eén recensent vond
zelfhulpboeken niets, maar
ontdekte toch dat mijn boek
haar veel bood toen ze de
reflectievragen ging beantwoorden. Dat deed ze eerst
met het idee dat ze mijn boek
altijd nog kon afkraken, maar
de conclusie was dat het haar
toch veel had gebracht.”
Zorgverzekeraars
Nu haar boek af is wil Wendy
graag veel lezingen gaan geven en mensen begeleiden.
Of ze dat nog als psycholoog
wil? “Je moet tegenwoordig
als psycholoog in contracten met zorgverzekeraars
je handtekening zetten dat
ze de dossiers van je patienten mogen inzien. Ik heb
daar grote problemen mee,
en bovendien mag het niet
van de beroepsorganisatie,

en daar houd ik me aan. Dat
betekent dat mijn consulten
niet meer vergoed worden
door de verzekeraars. Ik sta
wel open voor het geven van
individuele sessies en begeleiding van mensen die
verdieping zoeken, en die
er prijs op stellen dat hun
privacy gewaarborgd blijft.”
Van Mieghem is inmiddels
met haar boek genomineerd
voor de ASN Wereldprijs
voor duurzame initiatieven. “Ik ga mijn boek nu
zoveel mogelijk bij mensen
onder de aandacht brengen. Volgens mij is er veel
behoefte aan. Het is beter
zelf je emoties onder ogen
te zien, dan om de schuld
buiten je zelf te leggen, en
anderen de schuld te geven
van je gevoel van onvrede.”
Boekpresentatie: Gorechtkerk,
Haren, zaterdag 1 oktober,
14.00 - 16.00 uur, gratis.

Column van haar
Verhuizing
Afgelopen vrijdag was het letterlijk en figuurlijk einde oefening bij sportschool BodyFit aan de Anjerlaan. De laatste
groepsles werden we nog even flink aan het werk gezet.
Janet kreeg ineens nostalgische gevoelens, pakte haar
smartphone en samen legden we de laatste oefeningen op
foto en film vast.
Eind 1999 kreeg ik, na een bewogen jaar van amper sporten, last van mijn rug en schouders. De manueel therapeut
kraakte van alles en zette mij weer rechtop, een sportfysio
hielp mij om de hele boel weer soepel te krijgen. Als aanvulling daarop nam ik een abonnement bij BodyFit voor de
fitnessles op de vrijdagochtend en later ging ik ook op een
van de avonden steppen. Ik knapte er goed van op.
Al snel bestond mijn vrijdagochtend uit een uurtje zweten
onder aanvoering van een van de fitnessjuffen of -meesters, gevolgd door een kop groene thee aan de bar. Kletsen
met de dames of meehelpen met twee heren die zich door
cryptogrammen heen werken. Wanneer de eerste bouwplannen van BodyFit er waren? Geen idee, maar ik weet dat
ik er, conservatief als ik ben, helemaal geen heil in zag. Veel
verder fietsen (toch al gauw 250 meter) en zou het wel goed
komen met de gezelligheid?

Wendy van Mieghem. Foto: Marco in ’t Veldt.

Haargeldag op de Sint Nicolaasschool
Ieder jaar is het raak: wat zijn
dat nou weer voor rare snuiters in het dorp? Wie Haren
kent, kent ook het antwoord:
het is weer Haargeldag
op de Sint Nicolaasschool.

taat van haar inspanningen
mag er zijn: de haargeldag
is niet meer weg te denken.
Ook mooi was de aanwezigheid van een aantal

senioren van het naburige
Westerholm. Erg mooi om
te zien dat de oudere bewoners van de buurt zich
zo betrekken bij school.

Afgelopen zondagmiddag was de verhuizing van alle fitnessapparaten en gewichten een feit en waren Geoffrey en Mark
bezig met die spullen net een beetje handiger neerzetten.
Maandagochtend om 9 uur was de eerste groepsles. Een
van de werkmannen voorspelde nog wel een aantal dagen
tussen de sporters door te moeten laveren om de laatste
puntjes op de i te kunnen zetten.
Komende vrijdag heb ik er mijn eerste groepsles, zaterdag is
het open dag. Ik ben benieuwd hoe de sportschool er dan bij
staat. Bij de nieuwe bar met open
haard en heerlijke
loungebanken
wordt het vast
gezellig toeven. Ik
zie mezelf hier de
komende jaren
weer heel wat
gezellige uurtjes
doorbrengen!

Wat krijg je als je uren werk,
liters gel en pure kunstzinnigheid met elkaar combineert?
Juist, een schoolplein vol met
prachtige versierde kapsels.
Voor de gelegenheid werd
de bedenker van de haargeldag, Jet Hiltermann, dit
jaar nog even in het zonnetje
gezet. Jet kwam een jaar of
wat geleden met het geniale
plan om iedereen zijn/haar
creatieve kunsten te laten
tonen door middel van een
speciale dag waarop kapsels
getoond worden. Het resul-

Afgelopen vrijdag togen we na de koffie met cake op de fiets
met tien vrouwen, samen met sportschooleigenaar Geoffrey,
gevolgd door twee auto's met fitnessdames en een heer,
naar de nieuwe locatie aan de Onnerweg. Apetrots liet Geoffrey de sportschool in de finale fase zien. Er liepen nog heel
wat werklui rond met kwasten, hamers, bedrading en wat al
meer zij.

Ieder jaar is de strijd weer hevig: welk kind heeft het mooiste
haar?

van haar

