
  

HULPLIJNONLINE.NL 
www.hulplijnonline.nl 

Naam  : Ellen Runtuwene 
Website : www.ellenruntuwene.nl 

 
 

Maak kennis met Ellen 
 
Ellen beschrijft zichzelf als eerlijk, vrolijk, humorvol en soms een beetje chaotisch. Haar kinderen 
noemen haar dikwijls ‘gek op een leuke manier’. Als ze iets op zich neemt, een opdracht of taak, een 
vrijwilligersklus of hulp aanbiedt, voelt ze zich erg verantwoordelijk en wil het goed doen. Soms te 
goed. 
 
Via Hulplijnonline.nl biedt Ellen graag een luisterend oor voor de mensen die dat nodig hebben en 
deelt wanneer nodig haar kennis, ervaring en levenswijsheid. Ze kan goed luisteren en is zeer 
geïnteresseerd in mensen en hun verhaal. ‘Ik help waar ik kan, al is het maar met een luisterend oor 
en reflectie op het probleem of de gedachte’, aldus Ellen. 

 
Zo’n vijftien jaar geleden heeft ze zelf ervaring gehad met 
hulpverlening, toen ze behandeld werd voor een ‘gegeneraliseerde 
angststoornis’ en depressieve klachten. De praktische aanpak van de 
behandeling heeft haar goed geholpen, toch had ze ook de behoefte 
om haar emotionele kant daarbij beter te verkennen. Echter ‘daar 
was de therapie niet op gericht’. Ellen vertelt ‘dat vond ik jammer, 
wilde mijn gevoelens graag delen, maar kon het niet bij familie of 
vrienden kwijt. Die drempel was toen voor mij te hoog’. Dit werd 
mede gevoed door een flinke dosis onbegrip, ‘ach iedereen is wel 
eens ergens bang voor’ was de standaard reactie als de stoornis ter 
sprake kwam. 
 
Na nog een aantal periodes waarin ze zichzelf terugtrok, heeft ze toch 
zelf de knop weten om te zetten. ‘Toen ik ernstig ziek werd, ben ik 
zwaar op de proef gesteld niet weer te vervallen in een depressieve 

modus, maar het is me gelukt om hierboven te blijven staan. Daar ben ik trots op.’ Ze is van mening 
dat hulp en hulpverlening heel goed kan werken, mits deze persoonlijk is en inspeelt op de behoefte 
van de hulpvrager. Ook vind ze dat je zelf een heleboel emotionele problemen kunt oplossen - die 
een behoorlijke weerslag kunnen hebben op je lichaam. Dit door er over te praten en het 
daadwerkelijk los te laten. Emotional Healing is één van de manieren waarop dat kan. 
 
Ze moet iedere dag hard werken voor haar bedrijf en het kan soms best zwaar zijn, toch gaat er geen 
dag voorbij dat ze niet positief is en kan genieten van de kleine (en grote) dingen die het leven voor 
haar in petto heeft. Op de vraag of ze een boodschap heeft voor mensen die hulp nodig hebben, 
hoeft ze niet lang na te denken: ‘Er zijn altijd mensen die het slechter hebben dan jij of meer pijn of 
angst of grotere problemen. Echter, maak je eigen probleem nooit kleiner  door te kijken naar de 
problemen van een ander. Jouw pijn, angst of probleem is net zo belangrijk en zelfs nog belangrijker, 
want het is van jou! Neem jezelf serieus en als je er niet uitkomt, zoek dan hulp.’ 
 
Ellen is teamlid van Hulplijnonline.nl en staat voor je klaar om al je vragen te beantwoorden. Ze zal 
binnenkort ook als consulent bereikbaar zijn via telefoonnummer 0900-0330. 
 


