
Ik ben een Health Coach uit overtuiging. Lichamelijk en geestelijk 
welzijn, sportiviteit en een evenwichtige voeding zijn altijd een natuurlijk 

onderdeel van mijn leven geweest. Na mijn topsportcarrière in de  
nationale ploeg schoonzwemmen van 1990 tot 1995 ben ik afgestudeerd  

in communicatiemanagement en werkte ik als communicatieadviseur,  
onder andere voor Siemens AG in München en diverse Nederlandse  

bedrijven. Als zwemcoach mocht ik een aantal jaren de jeugdploeg tot 
Nederlands kampioen begeleiden. Ik ben gelicenseerd trainer en 

gecertificeerd als Business & Habits Coach.

Aan het begin van mijn carrière heb ik zelf ervaren wat het betekent wanneer  
lichaam, geest en geluk tekortkomen. Dit bracht mij ertoe om mijzelf verder 
te ontwikkelen in de gezondheidsbranche. Op basis hiervan en op basis  
van mijn (levens)ervaring in hoger management en topsport, ontwikkelde ik 
in 2010 het Your Health Coach Concept om mensen en bedrijven te helpen 
bij het maken van keuzes en stappen voor het bereiken van een bewust,  
gezond en gelukkig leven.

Al zeg ik het zelf, ik heb intensief gereflecteerd op mijn huidige levensstijl 
en er hard voor gewerkt. Maar nu ben ik zelf het beste voorbeeld van iemand 
met een even wichtige gelukkige levensstijl. Get to know me, dan leer ik je de 
kneepjes van een bewust, gezond, gelukkig leven.
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   Lid FET e.V. (Fachgesellschaft für Ernährungstherapie  

und Prävention (FET) e.V.), 2015-heden
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