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Veus ‘praktijk’ voor gecertificeerden in 2016 
Amershof te Amersfoort. Nol heeft een inspirerend verhaal: ‘Meer begrip voor onbegrepen  
 
 

Recent verscheen Functioneel ademen. Adem- en ontspannings-

oefeningen voor gevorderden. Het nieuwe boek van Jan. Op de 

achterkant staat: Het handboek Ontspanningsinstructie is en blijft  

het basisboek van de opleiding. Het is inmiddels een klassiek werk 

in Nederland, het eerste en enige oorspronkelijke boek over 

procesmatige ontspanningsinstructie.  

Met Functioneel ademen is het vervolg er nu ook, twintig jaar na de 

laatste update van het handboek. Met zestien theoretische 

hoofdstukken, een aantal is nieuw geschreven. Ook komen er oudere 

stukken in voor die ooit intern zijn gepubliceerd of niet eerder zijn 

uitgegeven. Ook bevat het 46 (!) nieuwe oefeningen, bedoeld voor 

gevorderden. Het is een mooie ingenaaide uitgave.  

Vormgegeven in de huisstijl van de website, de folder en de  

     werkboeken van de opleiding, 313 pagina’s. 

Het boek is te bestellen door te mailen naar info@methodevandixhoorn.com  onder vermelding van Functioneel 
ademen. Geef je naam door en het adres waarop je het boek wilt ontvangen. De kosten bedragen  
€ 55,- , inclusief verzendkosten. Je kunt het bedrag overmaken op bankrekeningnummer  NL33RABO 0113287119  
t.n.v. I.P.M. van Dixhoorn-Verhoeven. We sturen het boek op met een factuur. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Mededelingen 134b nieuwe uitgaven 2021 april  

Het nieuwe boek Functioneel ademen van Jan is uitgekomen!  

Een trotse uitgeefster 

presenteert het boek aan 

de even trotse auteur! 
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Onderuit.....ontdekkingstocht op weg naar herstel, 2020 Yvonne Esser, 
Uitgeverij Van Dixhoorn ISBN: 9789083096001  
 

Yvonne, docent aan de opleiding voor adem- en ontspanningstherapie 
Methode Van Dixhoorn, kreeg in de zomer van 2016 een ernstig 
motorongeluk. De impact van het ongeluk heeft op haar emotionele leven en 
de processen waar ze doorheen ging om weer op de been te komen, 
beschrijft ze openhartig in dit boek. Haar verhaal geeft inzicht in de 
belevingswereld van trauma. Yvonne laat zien dat de weg terug een 
zoektocht is, die niet langs vaste paden loopt. Om op een goede manier weer 
in beweging te komen is het nodig dat artsen en therapeuten afstemmen op 
het verhaal van de patiënt en dat je zelf rust kunt vinden in wat er speelt. 
Haar verhaal kan mensen, die uit balans zijn geraakt, inspireren en steun 

geven. Het boek is te bestellen door te mailen naar info@methodevandixhoorn.com  of 
yvonne.esser@outlook.com  onder vermelding van boek yvonne.  
De kosten bedragen € 22,50, inclusief verzendkosten. Je kunt het bedrag overmaken op bankrekeningnummer 
NL33RABO 0113287119 t.n.v. I.P.M. van Dixhoorn-Verhoeven of op nummer NL26TRIO0198322569 t.n.v. 
Y.Esser-Fukking. Als het geld binnen is, sturen we het boek gelijk op. 
 

Reactie Irmgard: Dit boek is ook een aanrader voor fysio-ergo- mensendieck, logo- en ontspanning- en 

relaxatietherapeuten of behandelaren die werkzaam zijn in revalidatiecentra. Yvonne gaat op 

bijzondere wijze in op de onderlinge communicatie tijdens de zorgverlening en tijdens behandelingen 

die ze kreeg. Ze ervaarde fijne, maar ook minder leuke reacties op haar functioneren en escalaties in 

haar gedrag. Zelf nam ze het initiatief om het contact met de betrokken persoon te verbeteren. 

Begeleiders kregen reflectie op hun eigen functioneren en dit kan ook heel  leerzaam zijn voor ons.   

 

Gezond Ademen voor Musici, 2016 door Manon Mommers Uitgeverij 
Centrum AOT, 2016. ISBN 9789081296700  
 
Jarenlang werkte Manon aan deze publicatie. Het boek is vooral bedoeld 
voor haar vele cursisten uit de muziek en voor hoog-gevoelige personen. Ze 
verwerkte haar ervaringen met yoga in het boek en combineerde dat met 
materiaal uit de opleiding van de methode Van Dixhoorn. Het resulteert in 
een bijzondere eigen kijk die de moeite waard is te leren kennen.  
Het boek kun je bestellen door te mailen naar  info@yoga-kring-limburg.nl  
De prijs: € 22,50  

 
Reactie Irmgard: Dit boek is grotendeels geschreven voor cursusdeelnemers van Manon. Het is echt 

een aanrader voor musici. Manon vertelt veel over haar ervaringen als musicus, yogadocent en adem-

ontspanningstrainer. Zij is als docent van de cursus een leuke ‘eigengereide’ persoonlijkheid waar je 

met plezier les van krijgt. Je krijgt ook een beeld van haar lessen via de foto’s in het boek.    

Andere publicaties!  
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dr. J.J. van Dixhoorn, 
ONTSPANNINGS INSTRUCTIE Principes en Oefeningen 
(Elsevier/Bunge, Maarssen 1998) 
(tweede druk, Elsevier/gezondheidszorg, Maarssen, 2001) 
(derde druk, Springer Media, Houten, 2014) 
Uitgebreid basisboek voor de opleiding, met veel toegelichte oefeningen 

en uitvoerige theorie.  
De prijs van het boek Ontspanningsinstructie is € 88,95.  
 
Je kunt het verkrijgen door het bedrag over te maken op giro nummer NL82 
INGB0002319754, ten name van Jan en Irmgard van Dixhoorn o.v.v. basisboek en 
te mailen naar info@methodevandixhoorn.com onder vermelding van basisboek. 
We sturen het boek op met een factuur, de verzending is gratis.  

 
 
Reactie Irmgard: Veel mensen lezen dit boek als zelfstudie zonder de opleiding te volgen. Vaak krijgen 

we als commentaar dat het te moeilijk is. Voor de meeste deelnemers in de opleiding geldt dit niet, zij 

geven aan: “dat het lezen ervan zelf al een ervaring van rust teweeg brengt, door het boek op tijd weg 

te leggen en opnieuw te bekijken ontdek je steeds nieuwe facetten. Heel bijzonder”. Mijn ervaring is 

dat het de gevoelswereld van Jan en de filosofie hierachter in een ademteug beschrijft. Soms denk ik 

wel dat hij de filosofie misschien beter apart had kunnen beschrijven. Zijn interesse in de filosofie is 

gebleven en gegroeid.  

 
 
 
 
Met vriendelijke groeten, Jan en Irmgard van Dixhoorn 
 
* Als u geen prijs meer stelt op toezenden van de mededelingen stuur een mail naar info@methodevandixhoorn.com 
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