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NIEUW IN MIJN PRAKTIJK: MOXA 

In mijn praktijk ga ik nu ook werken met Moxa. Dit 
ga ik zowel bij voetreflexbehandelingen als 
(lichaams)massages gebruiken. Daarom vertel ik je 
in deze nieuwsbrief meer over Moxa.  

 

 
 
 

WAT IS MOXA? 

Moxa is afgeleid van het woord Mogusa, dat 
bijvoetkruid betekent. Dit gedroogde kruid is 
verwerkt in een Moxa-stick. Deze stick kun je 
aansteken en de warmte ervan gebruiken om 
blokkades op te heffen. Moxa komt uit de 
traditionele Chinese geneeskunde en heeft een 
verwarmde werking. Het wordt van oudsher 
gebruikt op koude, futloze, gezwollen plekken in het 
lichaam om deze van meer energie te voorzien. Het 
gebruik van Moxa zorgt voor een betere 
doorstroming van onze levensenergie. 

 
 
HOE WORDT MOXA GEBRUIKT? 

Bij voetreflexbehandelingen kan moxa op 
meridaanpunten of reflexzones worden gebruikt om 
deze zones te stimuleren. De Moxa-stick wordt dan 
vlak boven de huid gehouden. Als de te behandelen 
plek warm wordt, doet de moxa zijn werk.  
Wordt de betreffende plek heet, heeft de Moxa-stick 
zijn werk gedaan en wordt deze weggehaald. 
Bij massages wordt moxa gebruikt op de plekken 
waar blokkades zitten in spieren en weefsel, ook 
daar wordt de Moxa-stick boven de pijnpunten of 
spieren gehouden.  
Als de te behandelen plek warm wordt, doet de 
moxa zijn werk.  

Wordt de betreffende plek heet, heeft de Moxa-stick 
zijn werk gedaan en wordt deze weggehaald. 
 
Bij grote blokkades of gebrek aan energie, kan het 
een tijdje duren voordat de Moxa warm of heet 
wordt. Op andere plaatsen is de Moxa maar heel 
kort nodig. Dit verschilt per persoon en per 
blokkade. Het is belangrijk om aan te geven 
wanneer de blokkade heet wordt, zodat de Moxa 
wordt weggehaald.  
Niet alle reflexzones kunnen met Moxa worden 
behandeld, daarom is het belangrijk dat Moxa alleen 
wordt gebruikt door therapeuten (die hiervoor zijn 
opgeleid). Ga daarom niet thuis met Moxa aan de 
slag.  
Een Moxa-stick kan een temperatuur van 200 
graden Celsius bereiken en wordt daarom altijd op 
veilige afstand van de huid gehouden.  
 

 
 
Moxa is met name effectief bij de volgende 
aandoeningen: 

- Chronische pijn 
- Blessures 
- Stijfheid 
- Slapte, gebrek aan energie, vermoeidheid 
- Slapeloosheid 
- Gewrichtsklachten 
- Spierklachten 
- Botproblemen 
- Rugklachten 
- Koude, dove of gevoelloze plekken 
- Energie-leegte 

 
 
MOXA MAG NIET BIJ IEDEREEN 
WORDEN GEBRUIKT 

Het gebruik van Moxa is niet aan te raden bij 
mensen met een hoge bloeddruk of mensen die 
bloeddrukverlagende geneesmiddelen gebruiken. 
Ook is het hebben van (metalen) platen, schroeven 
en pennen in het lichaam of een pace-maker een 
contra-indicatie. 
 



 
Het is in mijn praktijk mogelijk om de bloeddruk op 
te (laten) meten.  
 
Als de temperatuur in de zomer in mijn praktijk 
hoger is dan 22 graden, worden geen Moxa-
behandelingen in mijn praktijk gegeven. Net zoals er 
dan ook geen hot stone-
massages/kruidenstempelmassages worden gegeven.  
 
 
NIEUWS OMTRENT COVID-19 
(CORONA) 

Na de heropening van mijn praktijk, werk ik volgens 
de RIVM-richtlijnen en de richtlijnen zoals 
opgesteld door mijn beroepsvereniging. Zoals velen 
van jullie al weten, zijn de volgende punten 
momenteel anders in mijn praktijk: 

- Bij binnenkomst mag je zelf je jas aan de 
kapstok hangen, en laat je spullen die je niet 
nodig hebt in mijn praktijkruimte in de hal 
achter. 

- Je kunt je handen desinfecteren bij 
binnenkomst en vertrek in de hal, dit kan 
ook boven in mijn praktijk.  

- Tijdens de behandeling houd ik geen 1,5 
meter afstand, verder zo veel mogelijk wel.  

- Op verzoek draag ik een mondkapje. Bij 
ouderen die in de risicogroep(en) zitten, 
draag ik een mondkapje.  

- Ik schenk geen thee in mijn praktijk en je 
krijgt geen voetenbadje voorafgaand aan de 
behandeling. 

- De declaratie ontvang je via de mail. 
- Nog tot de maand juli geef ik geen 

lichaamsmassages in mijn praktijk. Houd de 
facebookpagina en deze nieuwsbrief in de 
gaten, want daarop plaats ik wanneer ik hier 
wel weer mee start. 

 
Heb je nog vragen, laat het mij gerust weten.  
 
 
AGENDA 

Op Facebook plaats ik regelmatig afzeggingen, 
zodat je daar op kunt reageren met een mailtje of 
appje.  
Ook kun je op Facebook nieuws, weetjes, acties en 
kortingen vinden, dus houdt deze pagina in de 
gaten: www.facebook.com/natuurgeneespraktijk 
 
Op maandag- en woensdagavonden ben ik direct 
telefonisch bereikbaar tijdens het telefonisch 
spreekuur tussen 17.00 en 18.00 uur op 
telefoonnummer 0251-201649 voor het stellen van 

vragen, het maken of verzetten van afspraken of 
voor informatie over producten.  
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