
‘Op adem komen’ een workshop met  
adem & beweging voor mantelzorgers.  

Gratis toegankelijk
Als mantelzorger kun je behoorlijk onder druk komen te staan. De toegewijde zorg en 
aandacht voor de ander leggen een groot beslag op je tijd en energie. Je denkt mis-
schien: ‘Gewoon doorgaan. Schouders eronder, dan lukt het allemaal wel’. Maar vaak 
zonder dat je het doorhebt, kom je zelf niet meer echt tot rust. Of er ontstaan spannin-
gen in je lijf of andere fysieke klachten. 

Juist als mantelzorger is het belangrijk en fijn om ook even tijd en ruimte voor jezelf te 
hebben. De batterij laadt daarmee op en je kunt er weer helemaal voor de ander zijn. 
Gun jezelf een moment van zelfzorg met de workshop Adem & beweging, bij In het 
Moment - dagbesteding voor mensen met een vorm van dementie. 
 
Over de workshop
In de workshop doen we eenvoudige en leuke oefeningen en 
bewegingen die helpen in je lijf te komen en de adem te laten 
stromen. We zijn dus niet zo met de adem ‘bezig’ maar door 
de bewegingen met aandacht uit te voeren, krijgt je adem 
ongemerkt meer de ruimte. Zeker als je adem hoog zit of je 
je benauwd voelt, kan het fijn zijn om weer lucht te krijgen. 
Veel mensen, niet alleen mantelzorgers, zijn gewend om 
ingespannen hun best te doen. Dat hoeft in deze workshop 
niet. Het gaat meer om de ervaring van de bewegingen: wat 
merk je op in je lijf, verandert er iets in je stemming, waar ben 
je de adem gewaar? 

Dit ademwerk is een vriendelijke vorm van tot jezelf komen en 
ontdekken hoe je jezelf kunt ondersteunen.  

Dag en tijd:  woensdag 1 juni, 13.30-15.00 uur
Locatie:   ‘In het moment’ heeft een 

mooie plek in Villa Xaverius, 
Rijsenburgselaan 11, 3972 EG 
Driebergen. Er is een parkeerplaats 
voor de deur

Aanmelden: 
per mail :  cursus.inhetmoment@gmail.com 
Of telefonisch:  06 42888314 ( bij inspreken 

antwoordapparaat, vermeldt naam 
en telefoonnummer) 

Kledingadvies:  trek kleding aan waarin je je 
gemakkelijk beweegt, liever geen 
spijkerbroek. En neem een paar 
sokken mee.

Deze workshop is mede mogelijk gemaakt door de gemeente 
Utrechtse Heuvelrug, ‘In het moment‘  en de Vriendenstichting 
‘In het moment’

Tips voor alledag
Je krijgt ook praktische tips voor het leven van alledag. Als 
je bijvoorbeeld iets optilt terwijl je uitademt, wordt dat klusje 
veel lichter. En er is aandacht voor wat je kunt doen als je duf, 
moe, hyper of somber bent. 

Wat levert het je op?
Je wordt je bewust van je lijf en wat zich daar allemaal aandient. 
Er ontstaat meer beweeglijkheid en soepelheid in je spieren 
en gewrichten. De gedachten in je hoofd drijven naar de 
achtergrond.  Mogelijk ervaar je meer ruimte in jezelf en om je 
heen. Je kunt ook frisse energie voelen of een innerlijke kalmte. 
De oefeningen zijn heel makkelijk thuis te doen, zodat je ook 
daar op momenten dat je het nodig hebt, op een makkelijke 
manier goed voor jezelf te zorgen. 

Praktisch
Adem & beweging wordt gegeven door ademdocent Mariëlle 
Groenendijk (ademenmetmarielle.nl) 


