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 “Psst niet verder vertellen, 
motorcross”



 “Geen format, geen doelgroepen, 
geen marketingformule”



 “Meer dan 450 voorstellingen 
en meer dan 800 artiesten”
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Aanlegplaatsen voor 
kanovaren
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Neurobics heeft praktijken in Etten (Gelderland) en 
Groningen en geeft verschillende therapieën op het gebied 
van neurotechnologie. “We richten ons op ontspanning 
en gezondheid, verbetering van sociale vaardigheden en 
concentratie en leerprestaties”,  vertelt Thomas Wolsing. “De 
meest voorkomende behandelmethode is neurofeedback, 
die wordt toegepast bij ADHD en bij klachten als stress, 
depressie en slapeloosheid. Hiermee normaliseer je als het 
ware de hersenactiviteiten. Met een EEG-apparaat maken 
we een hersenscan en meten een signaal, net als bij een 
bloeddrukmeter. De resultaten van de scan vergelijken we met 
scans van mensen van hetzelfde geslacht en een vergelijkbare 
leeftijd. Vervolgens stellen we een diagnose en een behandelplan 
op. Meestal komt dat neer op een training, waarbij het brein het 
werk doet. 

Het mooie aan neurofeedback is dat het de klacht aanpakt bij de 
bron. Mensen krijgen meer grip op hun leven met een blijvend 
resultaat.” 

Klachten verdwijnen
Vanwege interesse in de mogelijkheden van het brein richtte 
Thomas in 2004 Mind Alive Nederland op, gericht op de 
behandelmethode Audiovisuele Entrainment (AVE). “Via een 
speciale bril met lichtpatronen en geluid via een koptelefoon 
kunnen hersenen beïnvloed worden. Hierdoor verdwijnen 
oorzaken van klachten als onrust, slaapproblemen, maar 
ook concentratieproblemen en neerslachtigheid. Deze 
behandelmethode is voordeliger dan neurofeedback en kan 
de patiënt ook thuis volgen.” Thomas is leverancier van deze 
brillen in Europa, die van oorsprong uit Canada komen. Veel 

Voor balans in gezondheid, leven en werken

Bij fitness train je de lichamelijke conditie. Zo kun je ook de werking van de hersenen trainen om prestaties 
te verbeteren en klachten te behandelen. “Met neurofeedback helpen we mensen beter te functioneren, zowel 
geestelijk als lichamelijk”, vertelt Thomas Wolsing van Neurobics in Etten.
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therapeuten en ook particulieren hebben de weg al gevonden 
naar Mind Alive. “De markt ontwikkelde zich snel in Nederland. 
Mensen zijn steeds meer op zoek naar alternatieven voor 
medicatie. Een grote groep therapeuten werkt inmiddels met de 
AVE-therapie. Ik geef ook opleidingen aan psychologen en word 
vanwege mijn kennis over de apparatuur regelmatig gevraagd 
metingen te verrichten en een behandelplan op te stellen.”

Het grote voordeel van de neurotechnologie is volgens Thomas 
de gerichte behandeling van de oorzaak van het probleem. 
“Hersenen leren hun toestand te verbeteren, waardoor 
veranderingen blijvend zijn. Ik probeer een biologische 
verandering te bewerkstelligen.” De praktijk van Neurobics is 
vrij uniek in Nederland. “Er zijn niet veel praktijken die meerdere 
verschillende trainingstherapieën toepassen. Naast leverancier 
van AVE-brillen en EEG-apparaten werk ik met de apparatuur in 
mijn praktijk. Hierdoor kan ik de methode kiezen die het best past 
bij de situatie en het budget van de klant.”

Prestatieverbetering in het werk 
Voor bedrijven biedt Neurobics de mogelijkheid werknemers te 
trainen om concentratie te verhogen en prestaties te verbeteren. 
“Werknemers zijn meer ontspannen en de alertheid neemt toe”, 
aldus Thomas. “Hierdoor zijn zij beter in balans en optimaal 
inzetbaar. De trainingen kunnen zowel in groepsverband 
als individueel worden ingezet. In groepsverband kun je de 
algemene staat van de hersenen op een hoger niveau brengen 
en innerlijke rust creëren. In specifieke situaties als een burn 

out of het optimaliseren van een bepaalde vaardigheid bij een 
medewerker vindt een individuele behandeling plaats.”

Om te blijven ontwikkelen, is Thomas lid van Brain Science 
International en blijft hij structureel in contact met de beste 
therapeuten in de wereld. “Ik bezoek congressen en bespreek 
mijn rapporten met ‘s werelds beste brainexperts. Een bijzondere 
ontwikkeling in de markt is de aandacht die therapeuten hebben 
voor topsporters. Neurofeedback is in trek om sporters op de 
juiste momenten te laten pieken of zich beter te concentreren.
Momenteel zijn we bezig met het bespreken van de 
mogelijkheden voor een onderzoek bij een eredivisie voetbalclub 
en een hockeyclub. Ook voor de topsport zullen we nog veel 
gaan betekenen.” 

Meer informatie:
www.mindalive.nl
www.neurofeedback-praktijk.nl

Adres:
Neurofeedback Praktijk Etten
Molenstraat 18
7075 BC Etten (Gld)
Tel: 0315 - 842 612
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