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Neurofeedback is een voor Nederland vrij nieuwe geavanceerde
methode om de hersenen te oefenen beter te kunnen
functioneren. In Amerika wordt deze training al op grote schaal
succesvol toegepast. Letterlijk vertaald betekent feedback
“terugkoppeling”. Met andere woorden de informatie die de
hersenen geven wordt terugvertaald naar de cliënt toe.

De informatie over de hersengolven wordt door middel van
speciale sensoren geregistreerd, de terugkoppeling vindt plaats
door middel van geluid en beeld. Een van de bijzondere
eigenschappen van de hersenen is dat zij in staat zijn
veranderingen te signaleren, zich vervolgens te gaan
reorganiseren en te gaan zoeken naar een meer stabieler
evenwicht en daarvan te leren. Daarnaast kunnen de
hersencellen nieuwe onderlinge verbindingen leggen en
bepaalde functies van elkaar overnemen.

Er wordt gewerkt met een speciaal hiervoor ontworpen
geavanceerd computer programma. Tijdens de neurofeedback
training zit U in een comfortabele stoel kijkend naar een film of
luisterend naar muziek. De training is niet inspannend of pijnlijk.
U voelt er niets van, de apparatuur registreert alleen en koppelt
vervolgens geluid en beeld informatie terug.

Als de hersengolf activiteit stabiel is en er is sprake van een
evenwichtige verdeling van de diverse soorten hersengolven
vertonen, spelen muziek en beeld door. Als er ergens in het
gehele systeem turbulentie optreedt of teveel of te weinig
activiteit, dan stoppen beeld en muziek voor een fractie van een
seconde. Dit is de feedback en de informatie voor de
hersenen.De hersenen reageren hier op natuurlijke wijze op
door weer een meer stabiel hersengolf patroon te gaan zoeken
zodat beeld en muziek weer doorlopen. U hoeft hier geen
moeite voor te doen, het is zelfs zo dat hoe meer U zich
ontspant hoe beter en gemakkelijker het gaat.

Het aantal benodigde sessies is afhankelijk van de soort
aandoening. Over het algemeen zijn er 20-40 sessies nodig om
het gewenste resultaat te bereiken. Omdat het hier een leer en
aanpassingsproces betreft zijn de positieve effecten van
neurofeedback training blijvend.
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NeuroSupport
Wil jij je ook energiek en fit voelen? Meer rust in je hoofd
hebben en een betere concentratie? Beter leren omgaan
met stress? Excelleren op het werk of in je sport?

NeuroSupport is een praktijk dat zich richt op het geven
van Neurofeedback training, coaching en EMDR.
Neurofeedback is een techniek om de hersenen te leren
het lichaam beter te besturen.
Als de hersenen niet optimaal functioneren is dit vaak
terug te zien in mentale, emotionele of fysieke onbalans.

Ook vinden veel cognitieve, emotionele of lichamelijke
problemen hun oorsprong in minder goed functionerende
hersenen.

Neurofeedback
Neurofeedback is in Nederland een vrij nieuwe
geavanceerde methode om de hersenen te oefenen beter
te kunnen functioneren. De training is geschikt voor zowel
volwassenen als kinderen.

Neurofeedback leert het centrale zenuwstelsel optimaal te
functioneren. Het zorgt ervoor dat het brein als
‘besturingsmotor’ optimaal wordt afgesteld. Een juiste
afstelling maakt dat het brein efficiënt en effectief werkt,
zodat jij het beste uit jezelf kan halen.

Het centrale zenuwstelsel is betrokken bij al onze mentale
en lichamelijke processen. Wanneer het brein niet flexibel
schakelt tussen rust en activiteit kunnen er mentale en
lichamelijke klachten ontstaan. Neurofeedback traint de
flexibiliteit en veerkracht van de hersenen. Het verbetert
het schakelvemogen tussen rust en activiteit.

Neurofeedback is een krachtige en veilige technologie,
maakt je gezonder, vitaler en alerter.

Neurofeedback training helpen bij o.a.

• ADHD / PDD-NOS
• Autisme
• Chronische pijn
• Migraine
• ME/CVS
• Angststoornissen
• Gedragsproblemen
• Leerproblemen
• Depressie / Burn-out
• Post-traumatisch stress syndroom
• Epilepsie
• Slaapproblemen
• Tourette syndroom
• Het moeten leveren van topprestaties:

(top)sporters, (rij) examen, Citotoets

Vergoeding zorgverzekeraar
NeuroSupport is aangesloten bij de VBAG®. Dit is een
beroepsvereniging van zelfstandige en professionele
beroepsbeoefenaars van diverse natuurlijke geneeswijze.

Hierdoor is een gehele of gedeeltelijke vergoeding door
zorgverzekeraars mogelijk wanneer je aanvullende polis
‘alternatieve therapie’ of ‘natuurgeneeskundige
behandeling’ dekt.

Wil je weten of je hiervoor in aanmerking komt, bekijk je
polis of informeer bij je zorgverzekeraar naar je
“vergoeding voor alternatieve geneeswijzen”.

NeuroSupport
Neurofeedback - Coaching - EMDR

Opgeven voor een gratis en vrijblijvend intakegesprek? 050- 5 51 51 51

NeuroSupport laat de hersenen optimaal functioneren


