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Steeds meer mensen ervaren stress in hun dagelijks le-
ven. Normaliter zijn stressreacties van korte duur en een 
beetje stress is geen probleem. We hebben een zekere 
mate van spanning en stress in ons leven nodig, zolang 
spanning en ontspanning maar met elkaar afgewisseld 
worden en je weer kunt herstellen. 

Helaas is dat in onze huidige maatschappij voor veel men-
sen steeds moeilijker. Het werk gebeurt onder hoge tijds-
druk en eist toenemende flexibiliteit. 

• Uit onderzoek van TNO blijkt dat vier op de tien werk-
nemers in Nederland last heeft van werkdruk.

• Ruim één op de acht werknemers heeft last van 
burn-outklachten.

• Een derde van het ziekteverzuim in Nederland wordt 
veroorzaakt door werk gerelateerde psychosociale 
(PSA) klachten.

• Psychosociale klachten (PSA) zijn de meest voorko-
mende beroepsziekten in ons land.

Stress is beroepsziekte nummer 1!



Refl exologie wax 
·  100% natuurlijke refl exologie wax
·   Geeft de juiste grip/glij-ratio voor refl exologie 

behandelingen
·   Diverse samenstellingen te verkrijgen 

(ook volledig vrij van essentiële oliën!)

www.fasciashop.nl



Stress kun je omschrijven als een re-
actie op elke prikkel of conditie 
die spanning veroorzaakt. 
Stress wordt door iedereen 
verschillend ervaren. Je 
kunt op allerlei manieren 
op stress reageren. 

Of stress schadelijk is 
hangt af van hoeveel 
belasting iemand aan 
kan. Problemen ontstaan 
wanneer de draaglast gro-
ter wordt dan de draagkracht. 
Op dat moment ervaar je dat de 

eisen die aan jou worden gesteld of 
die je aan jezelf stelt groter zijn 

dan wat je aankunt. Ervaar je 
negatieve stress te lang of 

te intens, dan uit zich dit 
in lichamelijke en psy-
chische klachten en in 
gedrag. Op het moment 
dat de stressreactie niet 
uitgeschakeld wordt en 
het stressgevoel blijft, 

dan ontstaat er permanen-
te stress. Dit is een grote be-

dreiging voor de gezondheid.

Heb je vaker last van: 
• Slecht slapen
• Liggen te piekeren of malen
• Angstig zijn
• Je veel zorgen maken
• Snel vermoeid zijn
• Je onrustig voelen
• Een kort lontje hebben
• Prikkelbaar, kortaf of snel geïrriteerd zijn
• Geen of weinig eetlust hebben
• Vluchten in overmatig eten, roken en alcohol- of drugsgebruik
• Het gevoel hebben dat je continu onder druk staat
• Je opgejaagd voelen of nerveus zijn
• Het allemaal niet meer zien zitten
• Een slechte concentratie hebben
• Je alleen voelen
• Je neerslachtig voelen
• Lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, rugpijn, maagpijn, stijve nek/schouders of 

darmklachten

Elk bevestigend antwoord kan erop duiden dat je in meer of mindere mate last van stress hebt. 

Gelukkig kunnen reflexzone therapeuten een mooie bijdrage leveren aan herstel!!

Hoe gestrest ben jij?

Wat is stress?

Reflexzonetherapie is een natuurlijke genees-
wijze, een aanvullende therapie die gericht 
is op de totale mens en werkt op lichaam en 
geest.

De basisgedachte van reflexzonetherapie is 
dat op onder andere handen, voeten en oren 
reflexzones liggen die in verbinding staan 
met alle organen, klieren, zenuwen, botten en 
weefsels in je lichaam. Stimulatie van de re-
flexpunten geeft in de corresponderende or-
ganen en weefsels een betere doorbloeding, 
afvoer van afvalstoffen via het lymfesysteem 

en een betere energiedoorstroming. De mas-
sage stimuleert het zelf genezend vermogen 
van het lichaam. Hierdoor worden de blokka-
des opgeheven en komt je lichaam weer in 
balans en harmonie. Dit geeft de meest na-
tuurlijke vorm van herstel.
Reflexzonetherapie is een veilige natuurlijke 
behandelwijze en geschikt voor iedereen. 

Alle behandelingen zijn complementair en 
geen vervanging voor de reguliere genees-
kunde. 

Wat is reflexzonetherapie?
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Aanhoudende stressprikkels leiden tot een burn-out. Men spreekt van een burn-out als de 
klachten langer dan zes maanden bestaan en vermoeidheid de hoofdklacht is. Kenmerkend 
aan een burn-out is het gevoel van uitputting dat samengaat met plotseling vermindering van 
cognitief functioneren en emotionele instabiliteit. 

De lichamelijke en biochemische reactie op chronische stress leidt tot aantoonbare schade van 
de regulatiesystemen; 

• Het lichaam blijft energie mobiliseren, terwijl dat onnodig is.
• Eiwitten worden verbruikt waardoor spierafbraak plaats kan vinden en vermoeidheid op 

kan treden.
• Het spijsverteringssysteem komt onder druk te staan.
• De aanmaak van groeihormonen wordt geremd, waardoor het lichaam onvoldoende kan 

groeien, of herstellen.
• Het immuunsysteem staat onder druk, waardoor ziekte en ontstekingen kunnen ontstaan.
• De voortplantingsorganen staan op een laag pitje. 

Dit alles geeft een groot aantal klachten. 

Burn-out

Energie is de basis voor herstel. Door spanning, emoties en verkeerde leefgewoontes kunnen 
er blokkades in het lichaam ontstaan. Deze blokkades belemmeren de doorstroom van energie 
en hebben een negatieve invloed op lichaam en geest. Vele ziekten zijn terug te voeren op de 
opeenhoping van afvalstoffen en emotionele of mentale blokkades. 
Het lichaam streeft altijd naar gezondheid door op allerlei manieren van deze blokkades af te 
komen. Reflexzonetherapie stimuleert het zelf genezend vermogen van het lichaam waardoor 
blokkades opgeheven worden en de levensenergie weer onbelemmerd kan stromen. Op deze 
manier kunnen klachten verminderen of zelfs helemaal verdwijnen.

De therapeut begeleidt de cliënt met zorg en aandacht om een totaalbeeld van de gezondheid 
te krijgen. Reflexzonetherapie helpt om lichaam en geest in balans te brengen. Door de oor-
zaak van de problemen op te sporen, krijgt de cliënt inzicht in de eigen situatie. Doe je iets met 
hart en ziel? Hoe sta je in het leven en ben je in harmonie met wat echt belangrijk voor je is? Dit 
biedt de mogelijkheid en de verantwoordelijkheid er iets aan te doen. 



Met de kaartjes van Bloemwoord geef je jouw cliënten  
een goed gevoel mee. Op de mooi ontworpen 
handzame kaartjes staan originele teksten die direct 
een glimlach, wat steun of een verrassend inzicht 
geven. 

Online verkrijgbaar via www.bloemwoord.nl

(H)eerlijk gefilterd water
Water zoals water hoort te zijn. 

Ons lichaam heeft vocht nodig om te kunnen functioneren. Als je te weinig drinkt dan verzuurt je lichaam, raak je sneller vermoeid 
en verlies je je concentratie.

Als je weet dat je voldoende moet drinken dan begrijp je hoe belangrijk het is dat dit vocht zo veel mogelijk vrij is van vervuilende 
stoffen. 

Wanneer deze stoffen niet in je lichaam komen dan hoeven ze ook niet uitgescheiden te worden en hebben ze ook geen effect op 
je gezondheid.

Met een Aqualine/AQV-waterfilter ben je in staat om meer dan 99% van de vervuilende stoffen uit drinkwater te filteren. Het gaat 
dan o.a. om micro-plastics, chloor, fluor, chemicaliën, metalen, medicijnen – en hormoon resten, pesticiden, GenX etc.

Onze systemen filteren niet alleen extreem goed maar bootsen ook de natuur na. Zo worden er mineralen aan het gefilterde water 
toegevoegd en wordt het water gevitaliseerd tijdens het uittappen.

We bieden waterfilters aan voor op - en onder het aanrecht, op reis, in de boot/camper, voor Tiny houses en op de hoofdwaterleiding.

www.tradeline.nl

OPLEIDEN - TRAINEN - COACHEN
Paardenkracht voor Teams | Pony Power voor Kids | Paardenkracht voor Pubers

Organisatie-ontwikkeling | Management Training | Specialisatiecursussen voor coaches

WWW.GROOTSENPUUR.NL

Tijn wil andere kinderen met hersenstamkanker 
een kans geven. Koop daarom voor  10 euro  
een potje lak op lakdoortijn.nl 

€10.-

SEM17-001 TD116BL_advertentie_84x75_WT.indd   1 07-06-17   11:58

Etherische oliën door Jiva Organic Oils
Jiva Organic oils is mijn eigen merk 100% biologische etherische olie 
en verkrijgbaar in fijne geuren. Een etherische olie kent verschillende 
toepassingen in je dagelijkse leefstijl. Lees het blog op mijn website 
www.jiva.shop over het gebruik en de werking van de etherische 
oliën en verschillende geuren. 

Wil je meer informatie over Jiva Organic oils? 

Je kunt altijd contact met mij opnemen via een email naar: 
info@jivaspiritual.nl of telefonisch naar 06-51905530

Groet, Desiree van Wel



Chronische stress is een belangrijke ontregelaar van de ge-
zondheid. Het brengt een reeks van biochemische reacties in 
het lichaam op gang, die op lange termijn kunnen leiden tot 
burn-out en chronische ziekten. Wat laat onderzoek zien over 
het effect van reflexzonetherapie? 

Reflexzonetherapie heeft een daadwerkelijk positief effect op 
regulatiesystemen die onder invloed van langdurige stress uit 
balans raken. Reflexzonetherapie zorgt voor verlaging van de 
bloeddruk, verlaging van cortisol en ontstekingswaarden, ver-
hoging van oxytocine in het bloed. Reflexzonetherapie heeft 
een gunstig effect op de gezondheid. Aanwijzingen voor het 
verlagend effect op hartritme en bloeddruk zijn het sterkst. 
Ook beschikken we nu over nieuwe inzichten dat de thera-
pie hersengebieden activeert die verantwoordelijk zijn voor 
symptomen van burn-out. 

De gehele tekst van het artikel en de verwijzing naar de onder-
zoeken is te vinden op: www.vnrt.nl

Verlaging cortisolwaarden
Bij patiënten hersteld van kanker, vonden onderzoekers een 
significante afname in speeksel cortisol als gevolg van re-
flexzonetherapie. Adrenaline brengt het lichaam in staat van 
paraatheid: alle energie gaat naar overleving. Bij aanhouden-
de stressprikkels neemt het hormoon cortisol de functie van 
adrenaline over. Nadat de stressfactor is verdwenen, hoort het 
lichaam weer tot rust te komen. De spijsvertering gaat weer 

werken en het lichaam gaat herstelwerkzaamheden uitvoeren. 
De afname van cortisol in het speeksel toont aan dat reflex-
zonetherapie het lichaam inderdaad tot ontspanning brengt.

Hartritme, bloedvolume, bloeddruk
Het effect van stress op hartritme, bloedvolume en bloed-
druk is wel bekend. Een meta-analyse uit 2014 geeft aan dat 
reflexzonetherapie zowel boven- als onderdruk en hartslag 
verlaagt. Dat is een belangrijk gegeven.  Meerdere hoogwaar-
dige onderzoeken laten een gunstig effect zien op bloeddruk 
en hartritme. 

Ontstekingswaarden en het immuunsysteem
Chronische stress zorgt voor een verhoogde ontstekingsge-
voeligheid. 
Dagelijkse reflexzonemassage van de voeten voor een periode 
van zes weken gaf een significant verschil in stressbeleving en 
een actiever immuunsysteem. In een tweede studie vonden 
de onderzoekers een significante afname van ontstekingsei-
wit IL-6 onder invloed van reflexzonetherapie.

Oxytocine en het zenuwstelsel
Reflexzonetherapie met lichte aanraking verhoogt het oxy-
tocinegehalte in het bloed. Hart- en bloedvaten ontspannen 
en ontspanning van het spijsverteringsstelsel volgt. Oxytoci-
ne kan zelfs de ontstekingsgevoeligheid verlagen. Het knuf-
felhormoon maakt ons sociaal, ontspannen, zelfverzekerder 
en minder angstig. Hoe meer oxytocine is opgeslagen in de 

hersenen, hoe beter we ons kunnen verbinden met anderen. 
Daarnaast activeert reflexzonetherapie de orbitofrontale cor-
tex in de hersenen, waarmee we emoties reguleren. 

Is het mogelijk dat de toegenomen kwaliteit van 
leven kan worden toegeschreven aan dit effect?
Stress zorgt ervoor dat de verbindingen in het emotioneel cen-
trum in de hersenen afnemen. Daardoor krijgen we bij langdu-
rige stress last van zwalkende emoties, concentratiestoornis 
en moeite met plannen. Zelfs kan de hippocampus, een ge-
bied diep in de hersenen gelegen, kan krimpen met als gevolg 
dat ons geheugen niet goed meer functioneert.

Conclusie
Reflexzonetherapie staat bekend om het ontspannend effect 
op lichaam en geest. Over het onderliggend mechanisme 
bestaat nog geen wetenschappelijke overeenstemming.  De 
combinatie van lichte aanraking en stevige druk met speci-
fieke technieken zorgen voor aantoonbare fysiologische ver-
anderingen in het lichaam, geven een diepe ontspanning en 
verminderen de symptomen van stress. Mensen die reflex-
zonetherapie ondergaan rapporteren een beter gevoel van 
welbevinden en hogere kwaliteit van leven. 
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Stress en stress-gerelateerde aandoeningen 
houden steeds meer mensen in hun greep. In 
de media heeft dit onderwerp dan ook volop 
aandacht. Stress lijkt daarom soms een noviteit, 
een modegril. De geschiedenis leert ons echter 
anders…

Professor dr. Hans Hugo Bruno Selye (1907-
1982) publiceerde al in 1936 in het gerenom-
meerde wetenschappelijke tijdschrift ‘Nature’ 
het ‘General Adaptation Syndrome’, waarbij ge-
faseerd het verloop van stress als ziekmakende 
factor in een duidelijk model is weergegeven.                                                                                                              
Later hebben diverse wetenschappers zich ge-
bogen over welke persoonlijkheidskenmerken 
iemand al dan niet stressgevoelig maakt. En 
wat blijkt, met name degenen die empathisch, 
gevoelig en consciëntieus zijn, kiezen juist voor 
een stressvol beroep, zoals hulpverlener in de 
gezondheidszorg of in het onderwijs.

Met name voor deze groepen is het blijkbaar ex-
tra moeilijk om via het autonome zenuwstelsel 
en het hormonale systeem een duurzame, ge-
zonde balans te bewerkstelligen en aldus een 
voldoende stressbestendig, gezond leven te 
kunnen leiden.

Natuurlijk zijn er ook externe factoren die mede-
bepalend zijn in hoeverre iemand last heeft van 
stress en -ten gevolge van langdurende stress - 
ziek wordt.

Ten eerste hebben stress-verhogende omge-
vingsfactoren zoals werksfeer veel invloed op 
de persoonlijke stressbeleving. 

Aangetoond is verder dat te weinig slaap, het 
gebruik (en onthouding) van medicatie en be-
paalde drugs, pesticiden etc. in belangrijke mate 
stress-gerelateerde aandoeningen veroorzaken. 

Tenslotte, de mate van intelligentie en het refe-
rentiekader van waaruit iemand denkt en han-
delt bepaalt eveneens in hoeverre iemand in 
staat is om door beschouwing en relativering 
teveel aan stress te kunnen loslaten. In die zin 
denk ik dat Mary groot gelijk had toen zij inmid-
dels al weer een halve eeuw geleden de volgen-
de wijze woorden naar haar zoon Paul fluisterde: 
‘Let it be, let it be, yes let it be…’.

Rob Huisman, Docent Medische Basiskennis

Als je steeds maar bezig bent en de to-do lijst steeds langer wordt, komt het vaker voor dat je 
net iets te lang doorgaat dan verstandig en goed voor je is. Langzaamaan put je jezelf uit, met 
alle gevolgen van dien. In onze hectische wereld is het belangrijk op tijd een pas op de plaats 
te maken, zodat je weer even heerlijk kunt bijtanken. 

Het is goed om te weten waar je energie van 
krijgt en wat je energie kost. Steeds maar lan-
ger en nóg meer werken levert je uiteindelijk 
een grote hoeveelheid stress op. Dit kan zich 
in allerlei lichamelijke klachten, irritaties e.d. 
uiten en als je veel te lang doorgaat misschien 
zelfs in een burn-out. Door op een goede ma-
nier om te gaan met je lichaam, je emoties, je 
brein en je geest kun je uit deze bronnen juist 
energie halen.

Hoe vaak komt het niet voor dat je toch nog even doorgaat, gauw tijdens het werken of rijden 
wat eten in je mond propt, de sportschool overslaat, want je hebt nu écht geen tijd… Hierdoor 
kan het zijn dat je je energievoorraad langzaam uitput. Elke 90 tot 120 minuten gaat je lichaam 
van een hoog energieniveau naar een modus waarin herstel nodig is. Je merkt dat je aan het 
eind van zo’n cyclus bent doordat je gaat gapen, je minder kunt concentreren en je onrustiger 
wordt. 

Het herstellen kan het lichaam doen door een korte pauze te nemen, je losmaken van waar 
je op dat moment mee bezig bent en dus even met iets heel anders bezig zijn. Uit recent on-
derzoek in Utah is gebleken dat je minder kans hebt op hart- en vaatziekten door elk uur twee 
minuten te lopen. Breng dus die memo naar je collega i.p.v. een mail te sturen of neem de trap 
i.p.v. de lift!

Op het moment dat je in een flow zit en dus positieve energie voelt, presteer je beter. Wanneer 
je steeds onder druk moet presteren, de deadline moet halen, er voortdurend (te) hoge eisen 
aan je worden gesteld, lukt het niet dit positieve gevoel vast te houden en je lichaam belandt 
in een stressmodus. Dit heeft als gevolg dat je sneller geïrriteerd en/of ongeduldiger bent, je 
voelt je onrustiger en gejaagd e.d.

• Meer plezier maken en lachen. Na een lachbui ben je heerlijk ontspannen en voel je je vol-
komen gelukkig! Endorfines worden aangemaakt.

• Doe ontspanningsoefeningen zoals meditatie, eenvoudige ademhalingsoefeningen.
• Beweeg meer en vaker.
• Sociale contacten. Deze zijn belangrijk voor praktische zaken, maar ook voor emotionele 

steun. 
• Levensstijl aanpassen/veranderen. Slechte gewoontes zoals roken, te veel alcohol, ver-

keerde voeding, gebrek aan beweging, te veel/te weinig slaap en roofbouw plegen op je 
lichaam kun je veranderen. Het is gedrag waar je zelf verantwoordelijk voor bent waar je 
zelf wat aan kunt doen.

• Genieten. 
• Neem even pauze. Neem tenminste eenmaal per dag afstand van de drukte en ruim wat 

tijd in voor jezelf!!
• Plan een massage in. Massage zorgt voor aanraking en aanraking zorgt ervoor dat endorfi-

ne en oxytocine aangemaakt worden, waardoor je je beter en prettiger voelt.
 
Brigitte Koch, voetreflextherapeute & docent bijscholingen. www.brigittekoch.nl



Volatile beschikt sinds de samenwerking 

met De Levensboom een feit werd over 

het grootste aanbod hoogwaardig 

CO2 extracten in Nederland. het is een 

duurzame winningsmethode voor 

aromatische oliën die een zeer waardevolle 

aanvulling betekent op de aromatherapie 

en kruidengeneeskunde en waarmee 

goede resultaten worden bereikt.

• Uitstekende basisolie voor elk type massage;
• Huid verzorgend;
• Voor een zachte huid, die niet vettig aanvoelt;
• Geschikt voor mensen met een noten/amandel allergie;
• Geschikt voor mensen met allergische reakties op geurstoffen.
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Locaties Amsterdam • Arnhem • Breda • Den Bosch (Rosmalen) • Den Haag (Rijswijk) 
Eindhoven • Groningen  • Nijmegen (Gendt) • Utrecht (Houten) • Zwolle (Wijhe) 

Trainingen

VoetreflexPlus™ Chinli®-Tuina  
Chinese Lichaamsmassage

Medische Basiskennis

Acupunctuur

Chinfood®

Vijf Elementen Voedingsleer
ChinHerbs®

Kruidengeneeskunde

Craniosacraal-Plus™  Holistisch Beauty Masseur Craniosacraal-VoetreflexPlus™

Inspiratiedag & gratis kennismakingsworkshops 
kijk op www.totalhealth.eu voor data en locaties!

 

 

 

ESSENTIELE OLIEN 

HYDROLATEN en meer…… 

 

 

 

 
www.chicamica.com 

06 52520704 
VNRT Leden: 5% korting op je eerstvolgende order 

Catalogus:    info@chicamica.com 

Academie voor Reflexologie
• 2 jarige opleiding tot masseur
• 4 jarige opleiding tot therapeut

Locaties in Meppel en Tilburg 
www.cbko.nl
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Wanneer je vermoeid of gespannen bent en je 
onderhevig bent aan veel stress, ligt het voor 
de hand dat je neigt naar gemakkelijke, ver-
keerde voeding. Terwijl juist nu het kiezen van 
gezonde voeding zo belangrijk is. Koffie, cola, 
energy bars en drinks, snelle koolhydraten 
putten je uit ipv dat ze je de oppepper geven 
waar je zo’n behoefte aan hebt. 

Dit kan al snel doorslaan naar een negatieve 
spiraal waar je zelf maar moeilijk uit kan komen. 
Door de stress in je lijf heb je behoefte aan on-
gezonde voeding. Terwijl de ongezonde voe-
ding weer stressreacties in het lijf oproept. Door 
je hoge cortisol spiegel ben je geneigd te kiezen 
voor vet, zoet en zout eten. Een gezond eetpa-

troon helpt je lichaam om sterk te worden, zo 
heb je meer energie om de stress aan te pakken.
Het is belangrijk om te kiezen voor de juiste, 
gezonde voeding. Maar welke kies je dan.
Hierbij een overzicht van voeding welke de 
invloed van stress kan tegengaan:
 
• Omega 3: Chronische stress kan ont-

stekingen in het lichaam bevorderen. 
Omega 3 is ontstekingsremmend. Je vindt 
het in vette vissoorten zoals zalm, sardines, 
tonijn, makreel, haring en ansjovis. Maar 
ook walnoten, lijnzaad- en koolzaadolie. 

• Magnesium: Als je regelmatig of veel 
stress hebt gebruikt je lichaam meer 

magnesium. Magnesium heb je juist 
nodig om je lichaam te laten ontspannen 
én te laten herstellen. Magnesium 
zit in bladgroenten zoals spinazie en 
boerenkool. Ook in pompoen- en 
sesamzaad, noten, peulvruchten, vette 
vis, volkoren producten en quinoa. 

• Zink: stress verzwakt het immuunsysteem. 
Zink versterkt juist het immuunsysteem. 
Zink zit in rund- en lamsvlees, schelp- 
en schaaldieren, bladgroenten, noten, 
pompoen- en zonnebloempitten en 
sesamzaad. Ook in pure chocolade zit zink. 
 

• Vitamine D: zorgt ervoor dat o.a. 
magnesium en zink goed kunnen 
worden opgenomen. En indirect dus 
voor weerstand en ontspanning.  
Vitamine D maakt je lichaam zelf aan 
in de zon in de periode mei tot en met 
september. Daarna is de zon in Nederland 
niet sterk genoeg en heb je suppletie 
nodig.

• Vermijd koffie, alcohol, koolzuur en suiker.
 
Dit artikel is tot stand gekomen in samenwer-
king met Desiree Marsman van Foodtality. 
Voedingscoach met een praktijk in Delft.

Tijd: 10 – 15 minuten 

Nodig:
• Couscous
• Paprika
• Courgette
• Tomaat
• Ui
• Avocado
• Feta
• Eventueel gerookte kip

Bereiden:
Snijd alle groenten, feta en eventueel de 
kip in blokjes. Breng water aan de kook 
en giet over de couscous, zo dat de cous-
cous net 2 millimeter onder water staat.  
 
Laat de couscous hierin wellen. Bak ondertus-
sen de ui en courgette in een grote koeken-
pan of wokpan. Als de groenten gaar is kun je 
de couscous er aan toevoegen. Meng de ove-
rige groente, feta en kip er aan toe.
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“Na 4 reflexzone behandelin-
gen waren mijn migraineaanvallen 

gestopt en merkte ik dat mijn vermoeid-
heid echt verminderd was. Ik kreeg meer 

energie en was me ook veel meer bewust van 
mijn lijf geworden. Ook kreeg ik steeds meer 
het gevoel dat ik weer grip op mezelf kreeg. 

Sinds deze tijd ben ik ‘fan’ van reflexologie en 
beveel ik dit iedereen aan die met dezelfde 

klachten rondloopt als ik ze voorheen 
had.” 
Gina

“Tijdens een 
voetreflex behandeling 

lijkt het alsof ik even 
helemaal van de wereld ben. 
In een intens ontspannend 

‘niemandsland’ kom ik 
helemaal tot rust en tot 

mezelf”. 
Joris

“Ik krijg weer energie 
en voel me na een 

behandeling veel beter in 
mijn vel zitten”

Peter

Wanneer je opgebrand bent of overspannen gaat dit vaak gepaard met extreme vermoeidheid, 
veel willen slapen en nergens energie voor hebben. Eigenlijk wil je alleen maar liggen en slapen.  

Deze klachten gaan uiteindelijk over, mits je eraan werkt. Opbouwende, lichte inspanning laat 
de klachten verminderen. Maar pas op dat je niet te hard van stapel loopt. Stress is een enorme 
uitputtingsslag voor je lichaam, je hebt dan geen energie om ook nog eens actief te gaan spor-
ten. Sporten is goed mits je de juiste balans tussen inspanning en ontspanning weet te vinden. 
Wanneer er geen juiste balans is kan de burn-out juist verergerd worden. Het is geen race en je 
hoeft niet te presteren. 

Luister naar je lijf, wees lief voor jezelf, beweeg in de natuur of buitenlucht en voorkom blessu-
res.

Welke vorm sport kies je dan? En waar moet je aan denken wanneer je toch de ener-
gie hebt gevonden om van de bank af te komen. Elke vorm van duursport helpt bij her-
stellen bij een burn-out of het verminderen van stress. Het is belangrijk dat je een sport 

kiest waarbij je hartslag omhoog gaat. Denk hierbij bijvoorbeeld aan cardio, hardlopen, 
fietsen, zwemmen, roeien, skaten, schaatsen, wandelen en nordic walking. Uiteraard is 
een teamsport ook geschikt, welke tevens andere voordelen oplevert, zoals de socia-
le contacten. Sporten in de natuur werkt naast het werken aan herstel ook rustgevend. 

Wat je ook kiest, kies iets wat je leuk vindt. 

Wat gebeurt er in je lichaam wanneer je gaat bewegen:
• Het hormoon endorfine en dopamine komt vrij, welke zorgt voor stressreductie.
• Je gaat uit je hoofd en komt zo meer in je lijf. Het denken wordt even gestopt en je gaat 

voelen.  
• Na het sporten is je geest weer even leeg.
• De doorbloeding wordt verbeterd. 
• Afvalstoffen worden afgevoerd.
• Positieve gevoelens worden gestimuleerd.
• Sport zorgt voor een goede slaap. 
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Crazy about Omega-3, serious about the sea

Herstel je O3/O6 vetzuurbalans (incl. priktest)
Olie van verse wilde Noorse vis
Goed voor hersenfunctie, gezichtsvermogen, hart, spierfunctie en weerstand
Ook geschikt in koude gerechten (yoghurt, smoothies etc.)
Voor jong en oud

Dé beroepsvereniging van gekwalificeerde, 
zelfstandig werkende reflexzonetherapeuten. 
Leden hebben een opleiding reguliere medi-
sche kennis, omgangskunde en voeding en 
diepgaande kennis van de reflexzonetherapie. 

VNRT-Leden zijn beëdigd en onderworpen aan 
regels en normen die zijn vastgelegd in een 
beroepsprofiel, in gedragscodes op het gebied 
van de informationele privacy, persoonlijke in-
tegriteit, hygiëne en praktijkinrichting. De VNRT 
verplicht haar leden tot het volgen van bijscho-
lingen. Daarnaast onderhouden zij collegiaal 
contact via intervisie en visitatie.

Haar therapeuten staan geregistreerd bij de 
overkoepelende organisatie RBCZ(Register 
Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) 
en vallen daarmee onder het tuchtrecht TCZ 
(Tuchtrecht Complementaire Zorg). 

De vereniging heeft contacten op Europees ni-
veau, is lid van de RiEN (Reflexology in Europe 
Network) en van de ICR (International Council of 
Reflexologists)

Vergoedingen
Veel zorgverzekeraars vergoeden de reflexzone-
behandelingen in de aanvullende verzekering.

Voor bedrijven
Bedrijven kunnen sinds 2010 ook reflexzonethe-
rapie inzetten om ziekteverzuim te voorkomen 
en terug te dringen. De Vereniging van Neder-
landse Reflexzone Therapeuten (VNRT) heeft 
overeenstemming bereikt met de belasting-
dienst om reflexzonetherapie, onder bepaalde 
voorwaarden, te zien als vrije Arbo verstrekking.  
 
Dit besluit is landelijk van toepassing. Zeker in 
tijden waarin fors bezuinigd moet worden, is dit 
goed nieuws. Het is tenslotte in ieders belang 

dat werknemers gezond en gemotiveerd aan 
het werk blijven. Arbeid gerelateerde klachten 
– bijvoorbeeld rug-, arm-, nek- en schouder-
klachten, die zijn ontstaan door een verkeerde 
werkhouding of aanhoudende stress – kunnen 
worden aangepakt. Uit diverse onderzoeken 
blijkt ook dat de werktevredenheid van werk-
nemers wordt verhoogd en kosten worden be-
spaard.

Contact
Op de site: www.vnrt.nl,  kunt u een therapeut in 
de buurt zoeken. 

Voor meer informatie
SECRETARIAAT VNRT
Luitendaal 5, 5346XG  Oss
Tel. : 06-14218568
M : info@vnrt.nl
I : www.vnrt.nl

Als voetreflextherapeut krijg je 
steeds meer cliënten die last heb-
ben van (chronische) vermoeid-
heid. Het gaat hierbij om cliënten 
die meer dan 6 maanden last 
hebben van vermoeidheid zon-
der aanwijsbare reden. 
Helaas is dit een steeds vaker 
voorkomende klacht die zelfs 
onder de jeugd voorkomt. De on-
derliggende oorzaken zijn zeer 
divers. Er kunnen verschillende 
fysieke problemen en/of emoti-
onele en/of spirituele problemen 
aan ten grondslag liggen. Om 
effectieve behandelingen te kun-
nen geven is het belangrijk om 
bij elke cliënt de onderliggende 
oorzaak(en) te achterhalen.  

Mogelijke oorzaken:  
Fysiek: fybromyalgie, de ziekte van Lyme, post-
viraal syndroom, de ziekte van Pfeiffer, hypog-
lykemie, hypothyroïdie, een lekkende darm 
syndroom, gluten intolerantie, bijnier uitput-
ting, glutenintolerantie, voedselallergie. 
Emotioneel: onverwerkte emotionele trauma’s. 
Spiritueel: geen doel in het leven, geen passie 
meer, niet weten waar men werkelijk blij van 
wordt. 

Behandelmogelijkheden:
Het energielevel van de cliënt is bepalend met 
welke voetreflexmassage je gaat starten. Hoe 
minder energie hoe meer energetisch je werkt 
en hoe korter de tijdsduur van je behandeling 
is. Zelfs een energetische massage kan een cli-
ent te veel prikkels geven. 

Een tip is dan om een cliënt een massage van 
30 minuten te geven waarna je de cliënt nog 15 
minuten rustig laat liggen. Bouw langzaam de 
rusttijd af en de massage tijd op. Als zijn/haar 
energielevel omhooggaat dan overstappen 
naar massages gericht op de onderliggende 
oorzaak. 

Meer informatie: module veel voorkomende 
ziektebeelden -  wwww.totalhealth.eu


