
Start onderzoek effect massagetherapie bij 
ADHD 
In het kader van mijn opleiding tot massagetherapeut ben ik 
een onderzoek gestart naar de effecten van massagetherapie 
bij kinderen en volwassenen met ADHD. De resultaten zullen 
naar verwachting eind dit jaar beschreven worden in mijn 
afstudeerscriptie. 
 

ADHD is de afkorting van Attention Deficit Hyperactivity 
Disorder; in het Nederlands betekent dit aandachts- en con-
centratiestoornis met hyperactiviteit. Mensen met ADHD heb-
ben moeite om hun aandacht blijvend op een taak te richten 
en zich niet door allerlei prikkels uit de omgeving te laten 
afleiden. Ook ontbreekt het hen aan een innerlijke controle 
die de remfunctie van het gedrag regelt. Ze zijn vooral op 
jonge leeftijd, voortdurend in beweging. 
 

Massagetherapie kan de lichamelijke gevolgen van dit ge-
drag op mensen met ADHD verlichten. Door te onderzoeken 
wat de effecten van de verschillende soorten massages zijn 
op lichaam en geest van de patiënt, kan een gerichte  
behandeling samengesteld worden.  
 

De verschillende methodes die onderzocht worden, zijn hap-
tonomische ontspanningsmassage, ayurvedische massage, 
energetische massage, voetreflexmassage, bindweefselmassa-
ge, ontspanningstherapie, acupressuur en sportmassage.  
Tevens zal gekeken worden naar zaken als voeding, medica-
tie en dagindeling. Om een op de persoon afgestemd advies 
hieromtrent te kunnen geven, werk ik samen met het  
Nederlands Centrum voor Energetische Geneeswijzen 
(NCEG) in Naaldwijk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kinderen en volwassenen met ADHD, die aan het onderzoek 
willen deelnemen, kunnen meer informatie vinden op 
www.massage-therapie.nl en een e-mail sturen naar  
massage@kabelfoon.nl. Bellen kan natuurlijk ook, voor  
informatie of het maken van een afspraak: 0174-243123. 

Aanbod massages 
Bij Agaat Massagepraktijk 
kunt u terecht voor: 
 (haptonomische)  

ontspanningsmassage 
 ayurvedische massage 
 bindweefselmassage 
 energetische massage 
 sportmassage 
 acupressuur 
 oefentherapie 
 stoelmassage (ook bij  

bedrijven op locatie) 
 voetreflexmassage  

(vanaf juli 2006) 
 manuele lymfedrainage 

(vanaf december 2007) 
 

Massagetherapie is een  
therapievorm waarbij de 
bovengenoemde massage-
vormen worden gecombi-
neerd om lichaam en geest 
compleet te behandelen. 
Als blijkt dat een combinatie 
van massagetherapie met 
andere therapieën noodza-
kelijk is, wordt samenge-
werkt met de arts of thera-
peut om tot een zo goed 
mogelijk eindresultaat te 
komen. 
 

Open dag 
Binnenkort zal Agaat  
Massagepraktijk een open 
dag organiseren. Door een 
verbouwing is besloten deze 
dag te verschuiven naar een 
datum na de zomervakantie. 
Zodra deze datum bekend 
is, zal dit uitgebreid aange-
kondigd worden. Tijdens 
deze open dag kunt u een 
kijkje nemen in de praktijk, 
lezingen bijwonen over  
massagetherapie en zelf een 
stoelmassage ondergaan.  

Agaat Massagepraktijk 
Agaat 16 
2691 SM ‘s-Gravenzande 
 

T 0174-243123 
M 06-43095590 
E massage@kabelfoon.nl 
W www.massage-therapie.nl 
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Eerste jaargang, nummer 1— Juni 2006 

Massage tegen pesten (Bron: AD - 29/03/2006) 
Op basisschool De Vijfer in Deventer geven leerlingen 
elkaar twee keer per week een massage. De resultaten 
zijn verbluffend. Er wordt minder gepest, er is meer 
begrip.  
In groep 7, waar de leerkracht is begonnen met de 
massages, is het onderlinge respect enorm toegenomen, 
er is minder agressie, ruzies worden uitgepraat in 
plaats van uitgevochten. De kinderen zijn een stuk 
weerbaarder geworden, concentreren zich beter en 
hebben meer begrip voor elkaar gekregen. Zelfs bij 
kinderen die als zeer lastig bekend staan, heeft de  
methode effect. 
De methodiek is zo opgebouwd, dat er voor elke leef-
tijd een aangepast programma is, toegespitst op de 
ontwikkelingsfase van het kind. Op de website 
www.touchingchildcare.nl vindt u meer informatie. 
Aangezien deze aanpak ook geschikt is voor kinderen 
met ADHD, zal de beschikbare informatie ook meege-
nomen worden in het onderzoek naar de toepassing 
van massagetherapie bij ADHD. Meer hierover verder-
op in deze nieuwsbrief. 

Nieuwsbrief geboren 
Met gepaste trots presenteer ik u hierbij de eerste  
editie van “Agaat in Beweging”. Door middel van 
deze periodieke nieuwsbrief wordt u op de hoogte  
gehouden van nieuwe ontwikkelingen binnen Agaat 
Massagepraktijk en nieuws uit de wereld van massage 
en alternatieve therapieën. 
Ik hoop dat u deze nieuwsbrief zult waarderen.  
Heeft u vragen over de artikelen in deze nieuwsbrief  
of opmerkingen of suggesties?  
U kunt deze dan telefonisch  
of per e-mail aan mij doorgeven.  
Veel leesplezier toegewenst!  
 
Marja van der Ende,  



CZ erkent stoelmassages bij Agaat  
Zorgverzekeraar CZ heeft met ingang van 5 april officieel 
erkenning verleend aan Agaat Massagepraktijk voor het 
verzorgen van stoelmassages. Dit betekent dat mensen die 
een aanvullende verzekering voor zorg bij CZ hebben, de 
stoelmassages gedeeltelijk vergoed krijgen.   
 
De vergoeding voor alternatieve geneeswijzen bij CZ is in 
alle gevallen 75% van de behandeling. Afhankelijk van het 
soort aanvullende verzekering wordt per jaar een vergoe-
ding van € 200,- tot € 600,- voor behandelingen bij een 
alternatief genezer gegeven. Door een samenwerking tussen 
de beroepsvereniging voor stoelmasseurs, KaTa Nederland, 
en CZ vallen stoelmassages, gegeven volgens de Touch-
Pro® Europe methode, hier nu ook onder. TouchPro® Euro-
pe werkt als enige in Europa met een licentieprogramma en 
de stoelmasseurs worden regelmatig getoetst of ze nog vol-
doen aan de kwaliteitseisen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stoelmassage is een drukpuntmassage voor de bevordering 
van de lichamelijke conditie en voor het voorkomen van aan 
het werk gerelateerde ziekten, zoals RSI (tegenwoordig 
CANS genaamd) en de symptomen van stress. Het is ook 
een zeer effectieve manier om de bloedsomloop te bevorde-
ren, de energiebanen beter te laten stromen en het lichaam 
in balans te brengen. De massage is gebaseerd op traditio-
nele Japanse drukpuntmassage en wordt gegeven op hoofd, 
rug, nek, schouders, armen, handen en heupen. Het resul-
taat is dat men zich ontspannen en verfrist voelt.  
De massage wordt door de kleding heen uitgevoerd.  

Bloeddruk daalt zon-
der geneesmiddelen 
(Bron: Medisch Dossier—mei) 
Middelen tegen hoge bloed-
druk zijn een zeer lucratieve 
groep geneesmiddelen voor 
de farmaceutische industrie. 
Het feit dat in de westerse 
wereld de gemiddelde 
bloeddruk begint af te ne-
men, lijkt te betekenen dat 
ze nog werken ook. Maar 
uit een nieuw onderzoek 
van de Wereldgezondheids-
organisatie (WHO) blijkt 
dat het juist de bloeddruk is 
van mensen die nooit een 
bloeddrukverlagend middel 
hebben gehad, die aan het 
dalen is. 
Dat zou betekenen dat aan 
de bloeddrukverlagende 
middelen een effect wordt 
toegedicht dat veeleer te 
danken is aan veranderin-
gen in levensstijl, zoals stop-
pen met roken en gezonder 
eten. Hieraan voeg ik 
(Marja) graag het regelma-
tig ondergaan van ontspan-
ningsmassages en het doen 
van yogaoefeningen toe.  
Een arts doet er dus beter 
aan niet te snel naar zijn 
receptenblok te grijpen 
maar mensen met hoge 
bloeddruk meer te stimule-
ren een gezondere levens-
stijl aan te nemen. Dat zou 
op zichzelf voldoende moe-
ten zijn om het probleem te 
verbeteren. Maar zijn de 
farmaceuten wel bereid 
werkeloos toe te zien terwijl 
20 procent van hun inkom-
sten zomaar verdwijnt? 

Verruimde openings-
tijden Agaat 
Het is voor velen inmiddels 
al oud nieuws, maar de  
openingstijden van Agaat 
Massagepraktijk zijn uitge-
breid. Naast de maandag, 
woensdag en donderdag, 
kunt u ook op vrijdag terecht 
voor een behandeling. Zo 
kunt u heerlijk ontspannen 
aan uw weekend beginnen! 
Uiteraard alleen op  
afspraak. 
 
 

De Agaatbon: geef 
iemand eens een  
ontspannend cadeau! 

Kent u iemand in uw naaste 
omgeving die echt aan  
ontspanning toe is of een 
lichamelijke klacht heeft? 
Verras hem of haar dan eens 
met een Agaatbon. Deze 
cadeaubon is verkrijgbaar in 
iedere waarde: 
 een half uur massage 
 een heel uur massage 
 een gewenst bedrag 

 

U kunt de Agaatbon  
aanvragen via: 
- massage@kabelfoon.nl 
- telefoonnummer 
 0174-243123 
 

Tariefswijziging massages 
Met ingang van 1 juli 2006 worden de tarieven voor  
massagebehandelingen bij Agaat Massagepraktijk  
aangepast. Een van de redenen hiervoor is de langdurige 
kou, waardoor de energiekosten veel hoger uitvallen dan 
verwacht.  
 Tarieven per 1 juli 2006: 

 

€ 20,00 half uur massage 
€ 39,00 heel uur massage 

Binnenkort voetreflexmassage bij Agaat 
Half april ben ik begonnen aan een nieuwe cursus:  
voetreflexmassage. Ik hoop deze cursus half juni met  
succes afgerond te hebben. Na deze cursus kan ik een 
voetreflexmassage van 50 minuten geven. 
 

Voeten zijn de spiegels van ons lichaam en ze vormen de 
basis van ons bestaan. Zonder voeten kun je niet staan, 
springen, lopen of rennen. Voeten zorgen voor evenwicht.  
Voeten zijn je basis. 
 

Ongeveer 5000 jaar geleden werden in India, China, 
Egypte en Amerika al behandelingen op de voet gegeven 
door middel van impulsen. Indianenstammen wisten heel 
goed dat je een ziekte kon beïnvloeden door op bepaalde 
plekken op de voet te drukken. 
 

In de laatste jaren wordt voetreflexologie steeds minder 
gezien als een alternatieve geneeskunde, maar meer als 
een complementaire (aanvullende/ondersteunende) ma-
nier van genezen. In sommige opleidingen tot verpleeg-
kundige is het al mogelijk een module voetreflex te volgen. 
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er is minder agressie, ruzies worden uitgepraat in 
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Nieuwsbrief geboren 
Met gepaste trots presenteer ik u hierbij de eerste  
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