
IN SAMENWERKING MET DOVE

Wat voor mij belangrijk is

“Ik zorg goed voor mijzelf, rook en drink niet, sport 

drie keer per week en studeer: daardoor voel ik mij op 

mijn best. Voor mijzelf zorgen heb ik geleerd toen ik 

heel ziek was. Ik dacht vroeger dat ik gelukkig werd 

door voor anderen te zorgen. Door mijn ziekte moest  

ik opeens veel rust nemen. Sindsdien weet ik dat het 

belangrijk is balans te vinden in alles wat ik doe.”

Wat ik doe om zelfverzekerder te worden

“Ik spreek mijzelf elke dag positief toe. Zeg bijvoor-

beeld: ‘Ik zie er goed uit’ of ‘Ik voel me lekker’. Dit 

werkt op een goede manier door in het brein.”

Favoriete schoonheidstip

“Eens in de zes weken ga ik naar de schoonheids-

specialiste en ik bezoek geregeld de sauna. Ik vind het 

belangrijk om mijzelf te verwennen.”

Persoonlijke schoonheidstip

“Accentueer je sterke punten. In mijn geval zijn dat mijn 

ogen en billen. Na mijn drie zwangerschappen heb ik 

weinig taille meer over, dus draag ik getailleerde jasjes.”

Waar ik gelukkig van word 

“Van het idee dat ik bij alles wat ik doe keuzevrijheid 

heb. Sommige mensen vinden dat ik gemakkelijk  

praten heb, met een goedlopend bedrijf, een leuke man 

en drie prachtige kinderen. Ik noem dat bewust en  

pro-actief leven. Eens in de zoveel tijd neem ik alles 

onder de loep. Zo voelt mijn werk niet als werk en mijn 

relatie nooit als een sleur.” 

Levensmotto

“Elke dag zeg ik tegen mijzelf: vandaag is mijn  

lievelingsdag. Ik laat me niet uit het veld slaan  

door vervelende gebeurtenissen of stress, ik leer  

ervan en geniet van de kleinste dingen.”

Kijk voor meer info over Vilna op www.vilna.nl
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Vilna van Betten (39) is lifecoach en geeft trainingen 

en seminars gericht op het vergroten van kwaliteit van 

leven. Vilna is getrouwd en moeder van drie kinderen. 
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Haal je elke dag het beste uit jezelf? Samen met Dove gaat Margriet de komende periode op zoek 

naar vrouwen die daar prima in slagen. Deze week vertelt Vilna op welke manier zij dat doet.
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