
                

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
     

 

Over mij 
Sinds 1 jan. 2014 ben ik oprichter en 

eigenaar van Life-Force Yoga in Westervoort. 

Naast yogalessen verzorg ik mindfulness 

trainingen, die worden vergoed door 

zorgverzekeraars. Ook geef ik lezingen en 

trainingen over yoga en medische 

onderwerpen en schrijf ik medische artikelen 

voor internationale bedrijven. Ik ben lid van 

de mindfulness beroepsvereniging VMBN als 

cat. 1 trainer (reg. nr. 20181219). 

      

Peter Haima 

Yoga & mindfulness docent 
Oprichter/eigenaar, yoga docent en 

mindfulness trainer bij Life-Force Yoga. 

Yogaschool is in 5 jaar gegroeid naar 

120+ actieve leden. 

 

 

Medisch bioloog 
Internationale medisch-diagnostische bedrijven 

Wetenschappelijke en management/directie 

functies, PR en verzorgen van lezingen wereldwijd. 

Wetenschappelijk onderzoeker 
Rijksuniversiteit Groningen 

Post-doc onderzoeker moleculaire 

biologie aan de universiteit Groningen. 

Verantwoordelijk voor 

onderzoeksprojecten, begeleiding 

studenten en internationale lezingen. 

Compassie trainer Compassie training/Mindfulness-Based Compassionate Living (MBCL) - Frits Koster 2019 

Deugdenyoga VYN Bijscholing door Patty Jongemaet-Zweiersdal Oosterbeek 2019 

Vipassana retraites Meerdere retraites van 5 of meer dagen in Nederland  2015-‘19 

Mindfulness trainer Radboud UMC centrum voor mindfulness 2017-‘18 

Cancer healing 3-weeks intensive, Kaivalyadhama Yoga institute, Lonavla (Pune), India 2015 

Familie opstellingen Opleiding systemisch werk, Phoenix-Utrecht 2012-‘13 

Yoga docent 3-jarige docenten opleiding Ananda Yoga-Ellecom 2013-‘15 

Coach Enneagram coach Opleidingen , o.a. bij V-cirkel Academie Hilversum 2006-’12 

Trainer Gecertificeerd communicatie trainer, JJ Trainers Academie-Amsterdam 2003-‘04 

Leiderschap CSA-Europe leadership seminars, Den Bosch 2000-’03 

MBA  2-year MBA ICD, Eindhoven 1994-‘96 

Moleculaire biologie Doctoraal (master) en doctoraat studie, Rijksuniversiteit Groningen 1978-’89 

   

 

Promotie onderzoeker moleculaire biologie 
Rijksuniversiteit Groningen 

Onderzoek en promotie aan de universiteit Groningen. 

Begeleiding studenten, internationale lezingen, 

schrijven van wetenschappelijke publicaties in 

vakbladen. 

 

 
• Diverse wetenschappelijke publicaties tijdens academische loopbaan (Haima P. et al. (zie PubMed) 

• Gezondheidsartikelen voor professionals en algemeen publiek 

• Herstel yoga voor mensen met kanker: Wecare magazine, mammacare borstkanker afdeling Rijnstate- okt. 2018 

• Artikel Uitzicht (Moermanvereniging)-mei 2017 

• Infographic-yoga bij kanker voor gezondheidsprofessionals 

• Diverse lezingen over yoga en kanker, zie bijvoorbeeld hier (powerpoint en video)  
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Publicaties / in de media / lezingen 

Life-Force Yoga & Mindfulness, Uitterweert 2, 6932 ML Westervoort                                               

Yoga als passie 
In 2011 werd ik getroffen door kanker. Na 
mijn behandeling heb ik yoga ontdekt als 
helende methode om weer fit te worden 

en lichaam en geest in balans te brengen. 
Als yoga docent, medisch bioloog en 

kanker ervaringsdeskundige is het mijn 
passie om mensen te leren en te 

inspireren hoe ze op eigen kracht hun 
gezondheid en kwaliteit van leven kunnen 
verbeteren met o.a. yoga & mindfulness. 

Dr. Peter Haima, de Mars 1, 6932 BN WestervoortT: 06-47091222E: info@life-force.nlW: www.lifeforceyoga.nlGeb.: 07-04-1960 

https://www.vmbn.nl/trainer/peter-haima/
https://www.fritskoster.nl/Agenda/
https://www.radboudcentrumvoormindfulness.nl/
https://kdham.com/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=haima+p
http://life-force-health.com/health-articles-for-general-public.html
https://www.foryou.nl/yogacentrum/westervoort/het-helende-effect-van-herstelyoga/
http://www.life-force.nl/wp-content/uploads/2017/05/04per4MagA4FCc-Peter-Haima1.pdf
http://www.life-force.nl/wp-content/uploads/2017/03/Herstel-Yoga-voor-gezondheidsklachten-infographic-20161110-2-paginas.pdf
https://www.life-force.nl/stress-uit-herstel-aan-inspirerende-lezing-het-desastreuze-effect-van-stress-en-hoe-yoga-en-mindfulness-je-gezondheid-kunnen-verbeteren/
mailto:info@life-force.nl
http://www.lifeforceyoga.nl/

