
Dr. Věra MJ Novotný: internist-hematoloog; 
Initiatiefnemer en ontwerper van de training.

Tijdens mijn werk merkte ik dat er behoefte was 
aan zorg op maat met een plaats voor lichamelijke, 
emotionele en spirituele aspecten rond ziek zijn. 
Leefstijl en integrale zorg, binnen oncologische 
revalidatie. Het unieke vermogen van de mens om 
zich aan te passen en zelf een rol te spelen. Dit 
beweegt mij binnen mijn werk. “Het is zo mooi als 
ik mensen in hun kracht zie komen”. 

Claudia van Trigt: harpist gitarist en zangeres. 
Werkzaam in de gezondheidszorg en is 
musicus. Als musicus ervaar ik hoe muziek een 
bijdrage kan leveren aan herstel. De kracht die 
hierdoor ontstaat is bijzonder. ‘Muziek is mijn 
passie. Dit te mogen delen met anderen vind ik 
een voorrecht’! 

W I E  Z I J N  W I J ?

&  B A L A N S - B I L A N C E  
Dr. Věra M.J. Novotny, internist  

Lage Horst 3 6562 KT Groesbeek 
Tel: 06-23639147 

Email: vmjnovotny@gmail.com 
www.balans-bilance.nl

L O CAT I E

Voor wie is de training: 
Voor vrouwen met en na kanker die bewust kiezen om zelf 
weer het heft in hand te nemen, aanspraak willen doen op 

hun unieke zelf herstellend vermogen, hun innerlijke 
kracht willen hervinden. Vrouwen die dat willen doen in 

een persoonlijk op hen afgestemd traject. 
Meer informatie over de training, trainingsdata en prijzen 

vindt u op: www.balans-bilance.nl
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Training voor vrouwen  

met en na kanker

De intakegesprekken vinden plaats in de praktijkruimte 
van Dr. Věra Novotný te Groesbeek.

De trainingen worden gegeven op prachtige locaties
 in Nederland. Daar waar er ruimte is voor rust 

natuur en persoonlijke privacy. 
De vaste begeleiders Věra en Claudia zijn alle trainingsdagen 
aanwezig. Enkele dagdelen worden zij door ervaren begeleiders 
geassisteerd.

Nan Pluymackers:  mede oprichter van de Cuypers pastorie, een huis 
waar mensen even op adem kunnen komen, coach, mediator en 
patient advocate in de gezondheidszorg.

Jet Pit: zangdocente EVTS, scenarioschrijfster en regisseuse. 
Is een inspirator voor velen als schrijver, musicus en dirigent en als 
ex patiënt.

Carmen Sillesen: Body QI Shiatsu therapeut. Gebruikt in haar 
praktijk shiatsu en massage ter ondersteuning van mensen met 
kanker.
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Je kunt meer dan je denkt! 

Bij het geconfronteerd worden met de diagnose 

kanker worden we geconfronteerd met de 

eindigheid van ons leven. Gevoelens van angst, 

woede, wanhoop en hoop wisselen elkaar af. 

Vaak wordt snel na de diagnose de behandeling 

gestart; operatie, chemotherapie en/of bestraling.

Na de behandeling is het vaak nog onzeker; kan 

het terug komen, word ik wel weer net zo als 

vroeger, kan ik nog mijn werk doen, wil ik dat 

eigenlijk nog wel?

Hoe wil ik invulling geven aan mijn leven?

Wat kan ik zelf doen? 

VA N  BA L A N C E R E N  NA A R  BA L A N S

Van Balanceren naar Balans is een programma voor vrouwen met en na kanker met aandacht voor herstel in de context van het 

individuele bestaan. Begeleiding door meerdere zorgprofessionals met zorg afgestemd op je eigen persoonlijke situatie en doelen.

Er is aandacht voor leefstijl, voeding, beweging, emotionele balans en de mogelijkheden hoe dit te benutten juist voor je zelf.

Kernwoorden zijn: omgaan met uitdagingen, denken en doen, vast zitten en bewegen, wat raakt mij, wie ben ik, wat wil ik, terug naar 

mijn kern, betekenis geven, zelf aan het roer, mijn stem laten horen. Een ervaren geïnspireerd team begeleidt je tijdens de training.

De training beoogt op praktische manier je persoonlijke kracht te laten ervaren. Weer de energie in je zelf voelen en stralen! 

DOELEN: 
• In verbinding met je persoonlijke kracht komen 
• Persoonlijke kwaliteiten ontdekken 
• Het raken van je zelf en in zachtheid in verbinding met je zelf komen 
• Verbinding met je eigen lichaam voelen 
• Nieuwe perspectieven zien en benutten

TRAININGSSCHEMA: 
• Persoonlijk intake gesprek 
• 3-daagse training op een prachtige locatie in Nederland 
• Terugkom dag na 1 maand 
• Persoonlijke consult na 2 maanden 
• Terugkomdag na 3 maanden 
•  Individueel traject naar behoefte 
• Terugkomdag na 12 maanden 

OPBOUW VAN DE TRAINING: 
• Voorafgaand aan de training wordt een persoonlijk intake gesprek gehouden om in te kunnen 

gaan op persoonlijke doelen 
• Tijdens de trainingsdagen wordt gewerkt met een groep van ca. 10 vrouwen 
• Tijdens de trainingsdagen worden thema’s behandeld in groepsverband en zijn er individuele 

coachingsgesprekken 
• Tijdens de trainingsdagen is er ruimte voor individuele begeleiding 
• Er aandacht voor leefstijl, natuur, buitenlucht, beweging, voeding 
• Muziek en resonantie spelen een thematische rol tijdens de trainingsdagen 

Een impressie van de omgeving van de praktijkruimte 
 & Balans - Bilance in het natuurrijke Groesbeek


