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Praktijk voor: 

 

Massagetherapie 

Ontspanningsmassage 

Afslankmassage 

 

 

 

Vergoeding ziektekostenverzeke-

raars 

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereni-
ging BATC. Dit betekent dat  bovenstaan-
de therapeutische behandelingen worden 
vergoed door een groot aantal zorgverze-
keraars. Op www.BATC.nl vindt u een 
actuele lijst van zorgverzekeraars en                
vergoedingen, of raadpleeg uw polis. 

 

Wilt u alleen ontspanning? 

Heeft u geen specifieke klachten en wilt u 
alleen wat ontspanning, ook dan bent u 
bij mij aan het juiste adres voor: 

 ontspanningsmassages 

 hotstonemassages 

 afslankmassages 

 stoelmassages 

 

Stoelmassage is tevens te boeken als 
bedrijfsmassage om uw medewerkers 
een extraatje te geven en gelijktijdig het 
ziekteverzuim binnen uw bedrijf te ver-
minderen. 

 

Kijk voor meer informatie over de massa-
ges en prijzen op de website of neem  

telefonisch contact op. 

Worden uw klachten in deze folder niet ge-
noemd en wilt u weten of deze klachten ook 
behandeld kunnen worden in mijn praktijk? 

Neem dan contact op om te kijken wat ik voor 
u kan betekenen. 

De consulten zijn alleen op afspraak en vin-
den plaats op dinsdag en vrijdag van 08.30 
uur tot 17.00 uur.  

Eventueel kan in overleg afgeweken worden 
van deze tijdstippen. 



Massagetherapie 

Mijn naam is Patricia Jansen, ik ben      
natuurgeneeskundig therapeut. In mijn 
praktijk kunt u terecht voor het vermin-
deren of verhelpen van lichamelijke 
en/of chronische klachten. Denk hierbij 
aan: 

 hoofdpijn, migraine 
 rug-, nek– en schouderklachten 
 RSI, stress 
 menstruatieklachten 
 fibromyalgie, CVS, slapeloosheid 
 frozen shoulder 
 maag– en darmaandoeningen 
 shin splint, zweepslag, hielspoor 
 en nog vele andere soorten klachten 
 
Tijdens de behandeling wordt gebruik    
gemaakt van Massagetherapie. Hierbij 
worden klachten behandeld door toe-
passing van verschillende massage-
technieken. Ook zorgt het voor active-
ring van het immuunsysteem, waardoor 
de weerbaarheid tegen ziekten wordt 
vergroot.      

De te gebruiken massagetechnieken 
zijn: 

 Bindweefselmassage 
 Triggerpointtherapie 
 Manuele Lymfedrainage 
 Dorn-therapie en Breuss-massage 
 Fibromassage 
 Rugpijnmassage 
 Hoofdpijnmassage 
 Elastisch tapen 
 Aromatherapie 
 Voetreflexmassage 
 
Er zal vaak een combinatie gemaakt 
worden van de verschillende behandel-
methoden om tot een persoonlijke en  
optimale behandeling te komen. 

Bindweefselmassage 

Dit is een reflexzonetherapie die een 
sterke impact heeft op het vegetatieve 
systeem en is daardoor een zeer ef-
fectieve therapeutische massage bij 
verschillende klachten. 

 

Triggerpointtherapie 

Een massagetechniek waarbij 
d.m.v. korte, diepe strijkingen 
over een spier, triggerpoints 
('spierknopen') worden losge-
maakt. 

 

Manuele Lymfedrainage 

Een zachte methode van masseren gericht op     
stimulatie van het lymfestelsel, ter bevordering 
van het afvoeren van    lichaamsvocht en afval-
stoffen. Oedeem-vorming 
(ophoping van vocht in de 
weefsels) kan o.a. ontstaan 
door een trauma (vallen of 
stoten) of door een opera-
tie. 

 

Dorn-therapie en Breuss-massage 

Dorn-therapie is een zachte manuele behandeling 
waarmee gewrichten en wervels behandeld wor-
den door samenwerking tussen therapeut en cli-
ënt. Correcties geschieden altijd in beweging, 
waardoor het lichaam makkelijker de correcties 
accepteert. Breuss-massage is een zachte tus-
senwervelmassage, die lichamelijke blokkades 
kan opheffen. 

 

Hoofd– of rugpijnmassage 

Massage om hoofdpijn of rug-
klachten te verminderen. Denk 
hierbij aan migraine, clusterhoofd-
pijn of lumbago en ischias. 

Fibromassage 

Een massagetechniek speciaal ont-
wikkeld voor mensen met fibromyalgie 
om pijnklachten te verlichten of om 
slapeloosheid te bestrijden. Ook toe 
te passen bij CVS (Chronisch        
Vermoeidheids Syndroom). 

 

Elastisch tapen 

Deze manier van 
tapen is gebaseerd 
op de technieken 
uit de fysiotherapie, 
kinesiologie en osteopathie. Elastisch 
tapen versnelt het genezingsproces, 
geeft vermindering van pijn en is on-
misbaar bij een therapeutische be-
handeling. 

 

Aromatherapie 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van 
een basisolie waaraan 100% natuur-
zuivere etherische oliën worden toe-
gevoegd. De samenstelling kan per 
persoon verschillen omdat men het 
mengsel gaat afstemmen op het doel 
van de massage en de klacht. Een 
aromamassage heeft een diepere 
werking dan een gewone massage 
omdat ze ook op de psyche door-
werkt.  

 

Voetreflexmassage 

Alle zenuwen en weefsels in ons  

lichaam zijn verbonden met de voe-
ten. Wanneer deze niet juist functio-
neren ontstaan er blokkades in de na-
tuurlijke energiestroom, met als ge-
volg lichamelijke pijntjes of zich ziek 
voelen. Deze massage helpt om het 
lichaam te ontspannen en deze blok-
kades op te heffen. 


