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Als je zwanger bent, komt er een veel op je af en 
merk je op geestelijk en lichamelijk gebied 
verschillen. Ik hoop in deze nieuwsbrief 
duidelijkheid te brengen over welke behandelingen 
je wel en welke je beter niet kunt doen tijdens de 
zwangerschap. Het is dan ook altijd fijn als je me 
verteld dat je zwanger bent, zodat ik hier rekening 
mee kan houden.  
 
ZWANGERSCHAP EN VOETREFLEX 

Er wordt mij vaak gevraagd of 
voetreflexbehandelingen kunnen bij zwangere 
vrouwen. Het antwoord is volmondig: ja! Juist 
voetreflexbehandelingen kunnen helpen de 
zwangerschap goed te doorstaan en minder last te 
hebben van zwangerschap gerelateerde klachten. 
Natuurlijk is het wel belangrijk dat de therapeut die 
je kiest verstand van zaken heeft en weet welke 
drukpunten bij zwangere vrouwen vermeden dienen 
te worden. Er zijn namelijk drukpunten die alleen 
gebruikt worden om de bevalling op te wekken en 
deze punten wil je niet stimuleren tijdens de 
zwangerschap.  

 
 
ZWANGERSCHAP EN 
VOEDINGSADVIEZEN 

Tijdens de zwangerschap zijn bepaalde vitaminen en 
mineralen extra belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan 
foliumzuur, maar ook ijzer en jodium zijn heel 
belangrijk. In mijn praktijk krijg je uitgebreide 
voorlichting over wat je nodig hebt in je voeding 
om zo optimaal mogelijk door de zwangerschap 
heen te komen. Ook krijg je adviezen over 
eventueel te gebruiken supplementen.  
 
Tijdens de zwangerschap is gezond en goed eten 
ook heel belangrijk voor je kindje, want het 
ongeboren kindje krijgt tijdens de bevalling de 
darmbacteriën van zijn moeder mee. Als deze 
darmbacteriën in aantal of in variëteit te weinig zijn, 
kan je kindje geboren worden met een ernstige 
allergie. Probiotica kan daarom handig zijn om 
tijdens de zwangerschap te gebruiken.  
 
Let tijdens de zwangerschap ook op het gebruik van 
voedingsvezels, zowel de oplosbare als de 

onoplosbare varianten zijn belangrijk. Oplosbare 
vezels vind je in groente en fruit, onoplosbare vezels 
zitten met name in volkoren- en haverproducten.  
 
 
ZWANGERSCHAP EN MEDICAL 
TAPING 

Ondanks dat je tijdens je zwangerschap last kunt 
hebben van je rug, bekken en voeten, wordt medical 
taping tijdens de zwangerschap afgeraden. De reden 
hiervoor is dat er geen onderzoeken zijn gedaan van 
het effect van tape op het ongeboren kindje. Naar 
verwachting zal er geen effect zijn, maar het is beter 
om geen risico te nemen. Vandaar dat ik geen 
medical taping doe bij vrouwen die zwanger zijn.  
  
 
MASSAGES TIJDENS DE 
ZWANGERSCHAP 

Ook tijdens de zwangerschap kun je bij mij terecht 
voor massage. Echter, niet elke massage is geschikt 
om tijdens de zwangerschap toe te passen. Een 
lichaamsmassage kan ik alleen doen tot het moment 
dat je nog comfortabel op je buik kunt liggen en dat 
is meestal alleen tijdens de eerste drie maanden.  
Ook een stoelmassage is vanaf dat moment niet 
meer geschikt om te ondergaan.  
Gezichtsmassage en metamorfosemassage kunnen 
natuurlijk wel gewoon tijdens de zwangerschap. 
Alleen zul je merken dat ik tijdens de zwangerschap 
geen aromatische oliën gebruik, maar alleen de 
100% pure amandelolie. Dit om het lichaam niet 
extra te belasten. 
 
 
ZWANGERSCHAP EN REIKI 

Ook een Reiki-behandeling kun je gewoon 
ondergaan als je zwanger bent. Wel zal de 
behandeling zittend worden gegeven, als je niet 
(meer) comfortabel op je buik kunt liggen. Ook hier 
houd ik daarvoor de 3 maanden-grens aan.  
 
 
ZWANGERSCHAP EN BACH 
BLOESEM REMEDIES 

Voor vrouwen die erg tegen de bevalling op zien, 
zijn Bach Bloesem Remedies heel geschikt. Om de 
juiste remedie te bepalen, neem ik een vragenlijst 
met je door. Het consult duurt circa 30 minuten, 
waarna je het Bach Bloesem flesje meteen mee kunt 
nemen. In combinatie met een Bach consult  
(€ 22,50) betaal je voor het op maat gemaakte Bach 
Bloesem Remedie flesje maar € 6,95.  
 
 



 
ACTIE VAN DE MAAND OKTOBER 

Ben je zwanger, dan kun je deze maand een 
voetreflexbehandeling met 5 euro korting 
ondergaan. Zie hiervoor de kortingsbon aan het 
einde van deze nieuwsbrief. Je krijgt dan tevens de 
voedingsadviezen op papier van mij mee.  
 
En voor iedereen die niet zwanger is, is de actie van 
deze maand de Nek- rug- en schoudermassage. 
Voor deze massage van 30 minuten betaal je deze 
maand geen € 22,50, maar slechts € 20,00. Heerlijk 
om je spieren in dit gebied even lekker los te laten 
masseren.  
 
 
WIL JE MEER WETEN? 

Wil je meer weten over een behandeling bij je 
zwangerschap, kun je me bellen tijdens het 
telefonisch spreekuur op maandag en woensdag 
tussen 17.00 en 18.00 uur, of stuur een mail naar: 
info@natuurgeneespraktijk.nl 
 
 
EENVOUDIG LEVEN AGENDA 2020 

Afgelopen jaar hebben een aantal cliënten als actie 
een gratis Eenvoudig Leven-agenda gekregen in 
mijn praktijk. Deze agenda legt de nadruk op 
genieten van het leven en benadrukt dat de kleine 
dingen in het leven heel waardevol kunnen zijn. We 
moeten heel veel in ons leven en eisen heel veel van 
onszelf en deze agenda helpt om de nadruk te 
leggen op wat je zelf echt wilt en je eigen plan te 
trekken in een wereld die veel van ons vraagt.  
Inmiddels is de nieuwe agenda voor 2020 
beschikbaar. De prijs is € 21,99 je kunt de agenda 
bestellen via o.a. bol.com. 
 
 
AGENDA 

Wil je in de maanden oktober, november en 
december 2019 nog bij mij terecht kunnen, maak 
dan tijdig een afspraak of afspraken, want deze 
maanden lopen altijd heel snel vol! 
In de maand oktober werk ik ook op zaterdag 19 
oktober in mijn praktijk. De ochtend is al vol maar 
voor de middag zijn er nog enkele plekjes vrij. 
 
Op Facebook plaats ik regelmatig nieuws, weetjes 
en acties en kortingen, dus houdt ook 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 van afspraken of voor informatie 
over producten.  
 

 
KORTINGSBON 

ZWANGERSCHAPSBEHANDELING 
VOETREFLEX 

 
 

Naam: 
Emailadres: 
 
 
 
 
Met deze bon heb je recht op 5 euro korting op een 
voetreflexbehandeling van 1 uur. Niet in combinatie met 
andere aanbiedingen.  
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