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EEN NIEUWE VOETREFLEX-
BEHANDELING IN MIJN PRAKTIJK 

In mijn praktijk kon je al terecht voor de volgende 
vormen van voetreflexbehandelingen: 
 

- Reguliere voetreflexbehandeling (met 
acupressuur) 

- Lymfedrainage/zwangerschapsreflexologie 
- Voetreflex met onderbeenmeridiaanmassage 

en drukpunten 
- Anti-stressbehandeling 

 
Daar komt nu nog een behandelvorm bij: 
 

- Cranio-sacrale voetreflex 
 
In deze nieuwsbrief lees je meer over deze laatste, 
nieuwe behandelvorm.  

 
CRANIO-SACRALE VOETREFLEX 

Het lichaam kent verschillende ritmen, zoals de 
ademhaling, de bloedsomloop en de lymfebanen. 
Het is belangrijk dat deze ritmen goed en 
probleemloos verlopen, zodat je geen klachten 
krijgt. In de cranio-sacrale therapie wordt uitgegaan 
van een 4e ritme, namelijk het ritme van het 
zenuwstelsel. Bij dit laatste ritme zijn de botten van 
het hoofd (cranium), de ruggenmerg en het sacrum 
(bekkengebied) heel belangrijk, omdat deze 
gebieden met elkaar samen werken.  
 
In de cranio-sacrale voetreflexbehandeling die ik 
geef, zijn vooral de structuren van de schedel heel 
belangrijk, zoals de botten en verbindingen. Deze 
botten lijken onbeweeglijk, maar bewegen wel 
degelijk in een rustig ritme. Deze minimale 
beweeglijkheid is heel erg belangrijk om ons goed te 
voelen en geen blokkades te ontwikkelen.  
 
De beenderen van onze schedel zijn heel belangrijk 
voor onze gezondheid.  
Het wiggebeen in het hoofd is bijvoorbeeld 
belangrijk voor alle andere botten in het lichaam en 
zorgt ervoor dat er beweeglijkheid en soepelheid in 
het lichaam is (en blijft).  

Het slaapbeen kan vast gaan zitten en veroorzaakt 
dan klachten zoals hoofdpijn, maar ook problemen 
van het oor kunnen hier hun oorsprong hebben.  
Het (achterhoofdsbeen is belangrijk omdat hier het 
ruggenmerg doorheen komt. Een verkeerde 
lichaamshouding kan zorgen voor een afsluiting en 
dus klachten geven. 
En het zeefbeen werkt samen met het wiggebeen. 
Ontstaat hier een bewegingsbeperking of stagnatie, 
kan dat bijvoorbeeld oogproblemen geven.  
 
In deze behandeling wordt ook aandacht besteedt 
aan de hersenzenuwen en de ischiaszenuw (in het 
bekkengebied).  
 
Deze behandeling is dan ook zeer geschikt bij o.a.:  

• Hoofdpijnklachten 

• Nek- en schouderklachten 

• Vermoeidheid 

• Lage rugklachten, ischias 

• Na een val, trauma, ongeluk 

• Aangezichtsverlamming 
 
 
DE BELANGRIJKE ROL VAN 
BINDWEEFSEL (OF FASCIA) 

Tevens neem het bindweefsel in ons lichaam een 
belangrijke plaats in. Dit is letterlijk een verbindend 
weefsel in ons lichaam, dat voor communicatie en 
beweging zorgt tussen botten, spieren, organen en 
beschermende vliezen. Bij de cranio-sacrale 
voetreflex worden diverse soorten bindweefsel in de 
behandeling meegenomen, zoals dus bot (de 
verharde vorm van bindweefsel), maar ook de 
fascia, het losmazig bindweefsel en de botvliezen en 
hersenvliezen. Dit losmazig bindweefsel neemt 
(gelukkig) een steeds belangrijkere plaats in, ook in 
de wetenschap, want het is ontzettend veelzijdig. 
Dit bindweefsel kun je zien als een soort web in je 
lichaam: 

 
Lichamelijke en emotionele problemen kunnen zich 
vast zetten in ons bindweefsel en problemen 
veroorzaken. Weefsels kunnen hierdoor verstrakken 
en verharden. In mijn praktijk werk ik ook met de 
cupping-massage in op het bindweefsel, waardoor 
het zich kan herstellen en weer elastisch kan 



 
worden. Via de lymfe worden de afvalstoffen dan 
weer afgevoerd.  
 
Onderzoekers gaan er van uit dat dit losmazig 
bindweefsel wel eens een hele belangrijke rol zou 
kunnen spelen bij aandoeningen zoals fibromyalgie 
en chronische pijn.  
Maar van heel veel taken van losmazig bindweefsel 
weten we nog maar weinig.  
 
Met cranio-sacrale voetreflex wordt dus ook op het 
bindweefsel gewerkt om ervoor te zorgen dat 
bindweefsel zich weer kan herstellen en elastischer 
wordt.  
  
CRANIO-SACRALE VOETREFLEX IN 
MIJN PRAKTIJK 

Als je deze cranio-sacrale voetreflexbehandeling wilt 
ondergaan, laat het mij gerust weten. Bij mijn vaste 
cliënten zal ik deze behandeling ook regelmatig laten 
terugkeren, omdat het zoveel balans en herstel 
brengt en dat is voor iedereen fijn en goed om te 
ervaren.  

 
Heb je nog vragen over deze behandeling, kun je 
me altijd even mailen: 
info@natuurgeneespraktijk.nl, appen: 06-29597966 
of bel me tijdens het telefonisch spreekuur. 
 
ACTIE 

Deze maand kun je een stoelmassage ondergaan 
voor € 18,50 in plaats van € 22,95. Een stoelmassage 
wordt gegeven door de kleding heen en werkt door 
middel van drukpunten. Een stoelmassage kan 
prettig zijn bij onder andere houdingsgerelateerde 
klachten of nek-, rug- en schouderklachten.  

Maak op tijd een afspraak, want vol = vol. Mail of 
app via info@natuurgeneespraktijk.nl of 06-
29597966.  
 
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. Mocht er een 
telefonisch spreekuur niet door gaan, kun je dit ook 
op facebook terug vinden.  
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