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Minder last van allergenen 
met een lichaam in balans

Ken je dat? Het is mooi weer, zonnetje schijnt, prima 
temperatuur. Zo’n dag waarop je denkt: ‘Heerlijk  
stukje fietsen’ of ‘Lekker aan de slag in de tuin’.  
Maar dan krijg je brandende ogen en loopt je neus… 
Vervelende allergie! 

Hooikoorts is een veelvoorkomend probleem. Naast hooikoorts 
zijn er vele andere allergieën. Oorzaak zijn hele kleine stofjes waar 
je mee in aanraking komt via je ademhaling, ogen, neus of huid: 
allergenen. De rode of tranende ogen, de lopende neus of het 
niezen zijn symptomen. Het zijn signalen van het immuunsysteem 
dat er iets niet in orde is. 

Aanpakken van de symptomen is een eerste stap. Ik ga met 
reflexzonetherapie nog een stapje verder. Niet alleen de sympto-
men worden aangepakt; niet alleen de neus, de ogen, de longen 
worden behandeld. Ook andere systemen die van invloed zijn 
op allergische reacties worden meegenomen, zoals de hypofyse 
(het regelstation van het hormoonstelsel in onze hersenen), de 
lymfeklieren (verantwoordelijk voor afvoer van afvalstoffen), de 
bijnieren (die hormonen afgeven om ontstekingen tegen te gaan) 
en de darmen (waarin de Bauhinische klep zit, die mede oorzaak 
kan zijn van hooikoorts). 

Al zullen de symptomen niet direct verdwijnen, bij het behandelen 
van de allergie behandel ik ook gelijk systemen die je lichaam in 
balans brengen, de bloeddoorstroming beter doet zijn en je - last 
but not least - ontspanning biedt. 
Een lichaam in balans is minder 
gevoelig, waardoor allergenen 
minder kans hebben. En je kunt 
weer genieten van fietsen en 
tuinieren!
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Hoofdpijnmassage 
werkt echt

Ik ben nu twee jaar bezig als gecertificeerd hoofdpijn-
masseur, maar ik blijf me erover verbazen hoe goed 
mijn cliënten reageren op de behandelingen! 

Vorige week kwam er een vrouw van 32 jaar bij mij die sinds haar 
4e dagelijks last had van hoofdpijn en migraine. Ze had het hele 
medische circus doorlopen: medicijnen, onderzoeken, scans... 
De artsen vonden niets en wisten niet waar de hoofdpijn van-
daan kwam. Vier dagen na de eerste behandeling bij mij was ze 
er gewoon vanaf! Ze wist niet wat haar overkwam, en had niet 
verwacht om ooit gewoon te kunnen leven zonder hoofdpijn.

De behandeling bestaat uit een massage van het hoofd, de nek, 
de schouders en de rug, en dient om blokkades in het lichaam 
weg te halen, zodat de bloeddoorstroming weer goed op gang 
komt. De cliënt kan zelf meehelpen aan zijn eigen behandeling 
door thuis of op het werk korte tijd simpele oefeningen te doen, 
om verkramping tegen te gaan en het lichaam soepel te houden.  

Het resultaat staat bij mij voorop. Een behandeltraject begint met 
een intake-gesprek waarin allerlei situaties worden besproken 
die mogelijk  de hoofdpijnklachten kunnen veroorzaken. Daarna 
volgen er vier wekelijkse sessies 
en een evalutie. Gaan we ermee 
door, dan zijn de sessies met 
steeds langere tussenpozen. 
Is er na de eerste vier sessies 
geen verbetering merkbaar, dan 
kan de cliënt gewoon besluiten 
om er niet mee verder te gaan. 
Maar het werkt echt! Bekijk 
maar eens de reacties in het 
gastenboek op de website.

Mijn praktijk is gevestigd in 
het pand van Qi Amersfoort.
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Tips voor een betere gezondheid


