
Linda van der Helm is in 2012
afgestudeerd als podotherapeut
aan de Fontys Paramedische
l-{ogeschool en in 2015 voltooide
ze haar specialisatie tot
sportpodotherapeut. Na 10 jaar in
deze branche gewerlet te hebben
gooide ze het roêr om en koos
ze ervoor om haar eigen bedrijf
Connecting Footsteps te starten.

Tijdens de jaren dat Linda
als podotherapeut werkzaam
was, ontwikkelde zij haar eigen
visie. Zrj gelooft erin dat veel
chronische klachten een andere
oorzaak hebben, dan haar als
podotherapeut is geleerd" Veel
mensen lopen daarom te lang door
met deze klachten. Linda kijkt naar
het geheel en zoomt niet meer in op
alíeen het s)ímptoom. Ze neemt je
graag mee in haar ontdekkingen.

( (_ Hct hclpen ran rnensen. nrijn
! ll 

iascinaTle voor ncl menseruk

lichaam en bewegen bracht

mij na de uitlotlng voor de

opleiding Fysiother-apie tor de oplerding

Podotherapie. A1 vanafhet eerste leerjaar

besloot ik een biibaan in deze branche te

nenen om zo meer ervaring op te kunnen

doen.

Toen ik net klaar was met de opleiding

kon ik gelijk aan het werk en daar had ik
veel plezier in. ik merkte echter op der:r

duur dat ik niet dezelfde visie had als

rnijn collega's. Mrjn visie i,vas anders en
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dat paste niet

brj de 'standaard'

loondienst Il.

voelde mij claarin

ongelukkig, maar wist

niet wat ih dan wel

moest doen. Na enkele

veranderingen in mrjn

vak orntrent de diabeteszorg voelde ik
r:nij helemaal niet meer op lnijn p1ek.

Ik wist het zeket het roer moest om!

Een les die je op school niet leert
Het volgen van een verlangen vraagt om

moed, veilrouwen en gelool in jezell.

Iets waar ikzelf ook even de tijd voor

moest nemen oin uiteindelijk tot die stap

te komen. Op school wordt je geleerd

dat als je een goede podotherapeut wilt
zijn, je je vooral moet verdiepen in
wetenschappelijke artikelen en handelen

naar de gemaakte protocollen. Dat deed ik
eerst ook, ik rvist tenslotte niet beter.

Wat school je niet leert is, hoe je van

een 'zekere' baan, je pad omvormt naar

een gelukkig ieven. Want wat wilde ik nu

eigenhjk en wat is mrjn droom? Vragen

waar je als student niet snel bij stilstaat. De

keuze om eenmaal voor podotherapie te

gaan en daarin te blijven is een zeer veilige

keuze. Om echt te kunnen kiezen voorje
hart en je gevoel. moet.je jezelf opnieuw

ontdekken.

Op het moment dat ik het verlangen onl

te stoppen met podotherapie uitsprak naar

mrjzelf, en echt niet meerwist wat ikwilde,
ontdekte ik verschillende scholingen en

cursussen. Deze nieuwe enaring opende

voor mij nieuwe deuren, \,vaarover ik jullie

graag wil vertellen!

Ik kan mij nog goed herinneren dat ik
in een werkweek 10 mensen op bezoek

keeg met hietrspoo/fascie klachten. tsij

de een werke de zooltjes wel en die zag

je voorlopig niet meer tenig. Bij de ander

werd het een chronische klachl Die patiënt

bleef maar klagen over haar pijn en niets

hielp, ze had werkelijk alle opties al

geprobeercl. Ik begon mij steeds meer af te

\ragen waarom het b5 sotninige mensen

nou chronisch lvercl en bij anderen niet.

Daarbij had ook ik r aak lasi van

chron ischc blessures. Onclanks zolen had ik

raak last ran mijrr voeten. Mijn pol: bleel
na een operatic gevoclig en na een voorste

kr-uisband letsel bleef ik zo nu en dan

reactie houden. lk heb vroegervrij Íànatiek

gevoetbald en bij mijn [eamger.]oten was

een enkel verufuiking binnen zes weken
genezen. BU mtt duurde zoiets echter

minstens zes maanden. Ook ik probeerde

alles om zo snel mogelijk van de klachten

afte konten, rnaar heiaas zonder resultaat.

Er is meer dan alleen een
symptoom
Dankzij de cursussen en door mijn eigen

onrwikkeiing besefte ik sreeds meer wat de

invloed van de 'mind' op je lichaam is. lk
ervoer dat mi.jn chronische klachten ineens

bcgonnen re \erancleren door bezig re zijn

rret mijn mind. De pijn die ik had rvas echt,

maar de ourzaak was anclers dan ik dacht.

I{et ging helemaal niei om iret s}mptoom
rrcar om de (onbewuste) emoties clie

ik vanuit mijn brein onder.drukte. Mrjn
hersenen waren geprogrammeerd om

"negatieve" emoties als angst en boosheicl

te onderdrukken.

Mijn onbewuste trrein erkende dit als

gevaar en zorgde voor verandering in

mijn autonome zenuwstelsel. Hierdoor
rverd de bloedstroom naar mijn spieren

en pezen gereduceerd, r.vaardoor daar een

zuurstofgebrek ontstond, wat zich uiite in
p1jn.

Het rvas mijn brein dat mij probeerde

af te leiden door lichameiijke pijn te

DD
t



produceren om maar niet naat de

psychologische pijn te hoeven gaan. Tij dens

die cursus deden we oefeningen om juist

wel naar die emotie toe te gaan. ik Lregon

met een visueetr anaioge schaal (VAS) 9 en

was super gespannen. Hoe dieper we erop

in gingen, hoe meer mijn lichaam zich

probeerde alte leiden. Zakreeg ik ineens

uit het niets overal jeilk (vooral aan mijn

ncus). Dat r.l'as de affeidingsstrategie ran

mijn brein. I-{et was heel bijzonder om dit

mee te maken en te realiseren dat 'mind en

body' onlosmakeii.jk met eikaar verbonden

zijn.

Hiernaast ben ik mlj ook gaan

verdiepen in functionele trainingstherapie

en biomechanica. Ik leerde over veel

rotlrkomende houdingsconrpensaries.

Ik begon steeds meer in te zien dat we

ontzettend slecht bewegen door onze

huidige 'zit rnaatschappij'. We nemen

licr.er de aulo in plaats ran cen inooie

wandeling te maken en in plaats van dat we

prioriteit geven aan onze gezondheid geven

we de voorkeur aan materiële dingen.

Ik leerde ook dat je vaak aan iemand zijn

houding wel kunt zien hoe iemand zich

voelt.

trk besioot het geleercle in de praktijk

waar ik toen nclg werkte eens te testen. ln
plaats van symptoom gerelateerde \t?gen

te stellen, begon ik ook eens doorte wagen.

Ik voelde vaak wel aan dat er meer speelde,

maar bleefvaakbij rn'n oude veftrouwende

anarïnese. Ifie week dat ik daar mee begon

had ik ineens veel huilende patiënten in

mijn praktijk. Patiënten met hielspoor die

zich eindelijl< gehoord voelden.

Niet zo zeer omdat ze over hun

sy1'nptoom kwamen vertellen, maar omdat

ze erachter kwamen dat ze niet alleen

letterlijk van de pïn op hun tenen liepen

itaar ook figuurlijk. Het lastige was, ik kon

er nog niets mee in loondienst. ik bedacht

fire, waar ben ik nu eigenlijk mee bezig?

Mensen komen bij mij meteenklacht, maar

ik kan ze alleen maar helpen met zooltjes,

schoenadvies of een oefbning, tei-wijl er

veel meer is dan alleen het symptoom. Ik

was klaar met syrnptoombestrijding en

wilde brecler werken.

De start als ondernemer
Ik besloot mijn eigen bedrijf te starlen,

genaamd Ik

help nu mensen met dezelfde klachten

die ik zag als podotherapeut maar toen

doorstuurde. Mensen die vastlopen in het

huidige zorgcircuit, die a1les al hebben

geprobeerd en nu veranfivoording duryen

te nemen voor huu klachten en uiteraard

open staan voor rnijn visie. Ik skeel voor

tijd en aandacht waardoor ik een traject

heb ontwikkeld van gemid<ield 10 weken.

Hierin krijgen mijn patiënten coaching en

trainingssessies en gaan ze thuis zeTf aan

de slag nret opdrachten. Het gaat hier om

het bewustwordingsproces, tools waar .je

de rest van.je leven iets aan hebt.

Zo klopte Esmee (26) bij mij aan. ,Al

ineer dan drie jaar had ze last van het

mediaai tibiaal stress syndroorn (MTSS) en

kuitklachten. Ze had zolen, lysiotherapie

e.d. al geprobeerd en haar was verleld dat

ze het maar moest accepteren. Sporten

deed ze niet meer want ze was bang om

de pijn erger te maken, dus om toch te

bewegen probeerde ze te zwemmen.

Zelfs daarbij had ze last en ze startte bij

mij het traject. Het w-as mooi om te zien

hoe ze van een beetje sceptisch persoon

transfonneerde naar iemand die zich

steeds bewuster werd van zichzelf. En ja,

ze was lrelemaai bllj toen zc op ciry trip
ging en voor het eerst zonder pijn daarvan

kon genieten!

Ik veÍelde haar dat ze trots 0p
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zichzelf kon zijn. Zij durtde deze stap wól

te zeïÍen en haar eigen inzet stond cenkaal

voor haar resultaat. lk ben blil' dat ik haar

daarin mocht begeleiden.

Blessures zr.jn pijnhjk, fiustrerend en

cluren soms veel te lang, maar zie het ook

als een uniek leermoment waarin ji.j de

leider bentl Misschien vind je mijn visie

tegenstrijdig met wat je is geleerd en dat

Voar- en no een dantol trotnings- en coochingsessies

mag. Ík ireb enroor gekozen 0m open

rninded te zijn en c1e wetenschappelijke

onderzoeken los te laten en zeif de

onderzoeker te zijn. F,r komen op den duur

keuzes op je pad en het enige advies rvat

ik kan geven is maak ze met je hart en niet

r-net je mind.

Wit je meer over mij of mijn visie

weten? Bekijk gerust eens r-nijn website

wrvrv.conneciingfootsteps.nl of mijn

Yor-lTube kanaal '[-inda van der I]e1m

Connecting Footsteps', waarin ik meer

uitleg over de werking tussen je brein en

je lichaam""
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