
Een massagevorm toegelicht: Ayurvedische 
massage  Bron: MassageZaken mei 2006 en eigen tekst 

 
Ayur...wie? Ayur...wat? Wat is dat, Ayurvedische massage? 
Ayurvedische massage is een onderdeel van de Ayurveda, de 
traditionele, natuurlijke geneeskunde van India, die al langer 
dan 5000 jaar wordt beoefend. Ayurveda betekent letterlijk 
�leer van het leven�. Bij Ayurveda ligt de nadruk op het voor-
komen van ziekten, verjonging van het lichaam en verlengen 
van de levensduur. Ayurveda leert mensen dat door een be-
paalde levenswijze je niet alleen 
ziekten kunt voorkomen en verlichten 
of genezen, maar dat je tegelijkertijd 
meer inzicht kan krijgen in jezelf en 
de wereld om je heen. Hierbij ge-
bruikt men voeding,  
levensstijl, massages, kruiden, yoga 
en meditatie om mensen in balans te krijgen en te houden. 
 

Binnen de Ayurveda betekent afwezigheid van ziekte niet dat 
je gezond bent. Gezondheid betekent dat de drie Dosha�s in 
balans zijn, de uitscheidingsproducten van het lichaam goed 
zijn, de geest rustig en in balans is en de weefsels normaal 
functioneren. De letterlijke betekenis van Dosha is: �dat wat 
verandert�. De drie Dosha�s zijn opgebouwd uit de vijf ele-
menten van de natuur (ether, lucht, vuur, water en aarde): 
1. Vata = lucht en ether 
2. Pitta = vuur 
3. Kapha = aarde en water 
Bij een disbalans kan men werken aan een balans door de 
tegenhanger van het element toe te passen.  
Een Vata-persoon is bijvoorbeeld erg beweeglijk. Lucht en 
ether zijn koud en droog. Door de tegenhanger warmte en vet 
toe te passen, komt de persoon tot rust. Een warm bad met 
badolie of een warme kruidenoliemassage is dan een goede 
oplossing. Hierbij spelen kleuren, geuren en klanken ook een 
belangrijke rol. In de Ayurvedische massage wordt tevens 
gewerkt met drukpunten (zogeheten marmapunten) om blokka-
des op te heffen. 
 

Wilt u ook een ayurvedische massage ondergaan? Vanwege 
een aantal praktische bijkomstigheden dient u dit van tevoren 
aan te geven. De ruimte wordt erop voorbereid vanwege de 
grote hoeveelheid olie die gebruikt wordt. De olie wordt ver-
warmd en afgestemd op de aard van de klachten en de per-
soon. Vanwege het gebrek aan douchegelegenheid is het 
dragen van oude kleding na de massage gewenst. 

Aanbod massages 
Bij Agaat Therapiepraktijk 
kunt u terecht voor massage-
therapie. Dit is een therapie-
vorm waarbij onderstaande 
massagevormen worden ge-
combineerd: 
(haptonomische)  

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

bedrijven op locatie)  
 
 

Nieuwe tafel 

Velen van u hebben er al op 
mogen liggen. Sinds een 
aantal weken ben ik in het 
bezit van een nieuwe  
massagetafel. Deze tafel is 
elektrisch in hoogte verstel-
baar en op verschillende 
punten aan te passen 
(hoofdsteun, rugleuning, arm-
leuningen).  
Ook heb ik een nieuw krukje 
aangeschaft. Door de zitting 
in de vorm van een zadel 
wordt mijn houding tijdens 
het masseren verbeterd, 
waardoor er een 
betere doorstro-
ming van energie 
plaatsvindt in  
mijn lichaam. 

Agaat Therapiepraktijk 
Agaat 16 
2691 SM �s-Gravenzande 
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W www.massage-therapie.nl 
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Plannen voor 2007 
 

Zo aan het einde van het jaar 2006 is er wederom 
een mooi moment van evalueren en nieuwe plannen 
bedenken aangebroken.  
Nooit gedacht dat ik dit afgelopen jaar al een uitbrei-
ding van mijn praktijk zou overwegen�  
Nooit gedacht dat ik naast mijn kantoorbaan ook mijn 
werk als masseur bij Elysium kon opzeggen�  
Nooit gedacht dat ik in staat was om voor de klas te 
gaan staan om een grote groep mensen enthousiast te 
maken om ook een eigen praktijk te starten�  
Nooit gedacht dat zoveel mensen de behandelingen 
vergoed konden krijgen...  
En nooit gedacht dat ik u mocht (blijven) ontmoeten en 
tot mijn relatienetwerk mocht rekenen, zoals dat in 
marketingtermen zo mooi heet�  
Een jaar vol verrassingen, maar wel een bewijs van 
het feit dat je dit zelf in gang kunt zetten, als je er 
maar voor kiest om te doen waar je hart ligt. 
Voor 2007 heb ik weer genoeg plannen, zoals  
afstuderen voor massagetherapeut, HBO Medische 
(Basis)kennis afronden en zoveel mogelijk patiënten 
helpen aan minder lichamelijke klachten. En verder is 
het weer afwachten waar het balletje heen rolt� 
Bedankt voor uw vertrouwen in het afgelopen jaar en 
graag tot ziens in de toekomst! 

Marja van der Ende,  
massagetherapeut i.o. 

Agaat  
Therapiepraktijk 

wenst u 
ontspannende 

Kerstdagen  
en een  

stressvrij 2007 ! 

mailto:info@massage-therapie.nl
http://www.massage-therapie.nl


Agaat Therapiepraktijk geeft stoelmassages 
bij Reuma-informatiemarkt 
 
Op woensdag 22 november werd in de Bibliotheek van  
Wateringen een informatiemarkt georganiseerd voor geïnte-
resseerden in tips om het leven te veraangenamen voor men-
sen met reumatische klachten. 
 
De activiteit werd georganiseerd door de Bibliotheek West-
land in samenwerking met de Reuma Patiënten Vereniging 
Delft (www.rpvdelft.nl). Er werden diverse lezingen gehouden 
over bijvoorbeeld gezonde voeding bij reuma. In de informa-
tiemarkt waren stands te vinden van onder andere Slender 
You Wateringen, een orthomoleculair therapeut, een mensen-
diecktherapeute, Nordic Walking en de Hartingbank. De 
markt werd geopend door wethouder van de gemeente  
Westland Marga de Goeij. 
 
Om de bezoekers te laten kennismaken met massage en in 
het bijzonder met stoelmassage, heb ik geïnteresseerden uit-
genodigd op de massagestoel. Hiervan werd gretig gebruik 
gemaakt en de massages werden goed ontvangen. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Start cursus Intuïtieve 
Ontwikkeling 
 
In januari start ik met het 
volgen van een cursus  
Intuïtieve Ontwikkeling bij 
het Centrum voor Spirituali-
teit en Persoonlijke Groei 
GAYAN in Maasdijk. 
 
Deze cursus is bedoeld om 
de energetische kant van 
mijn werk verder te ontwikke-
len en nog meer op mijn 
intuïtie te kunnen vertrouwen. 
Het eerste blok van deze 
cursus bestaat uit 10 lessen 
waarin onder andere de 
volgende onderwerpen aan 
de orde komen: 
Wat is een gronding, het 

hoe en waarom 
Het leren werken met 

energie, het voelen,  
herkennen en reinigen 

Inzicht in de werking van 
de chakra�s en aura 

Inzicht krijgen in en  
loslaten van oude  
emoties en patronen 

 
Bij GAYAN kan iedereen 
terecht voor cursussen en 
activiteiten zoals meditatie-
avonden, Reiki, thema-
avonden en aura-reading. 
Het centrum wordt gedreven 
door Atty Booms en John 
Hirst en is te vinden op  
onderstaand adres: 
Van Brakelstraat 25 
2676 VK  MAASDIJK 
Tel. 0174-510617 
E-mail: booms@kabelfoon.nl 
 

Bijzondere data in  
december / januari 
 
Vanwege de feestdagen is 
Agaat Therapiepraktijk  
gesloten van 25 december 
tot en met 1 januari.  
Van dinsdag 2 tot en met 
vrijdag 5 januari is Agaat 
wel geopend. 
 
 

Vanwege een ingelaste  
vakantieweek worden in 
week 3 (van maandag  
15 tot en met vrijdag 19 
januari) geen behandelingen  
gegeven. Op maandag 22 
januari ben ik weer van de 
partij. 
 
 

Tariefswijziging massages 
 
Met ingang van 1 januari 2007 worden de tarieven voor 
alle behandelingen bij Agaat Therapiepraktijk aangepast 
richting de richtlijnen van de beroepsorganisatie: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De behandelingen worden geheel of gedeeltelijk vergoed 
door circa 85% van de zorgverzekeraars. Kijk op 
www.batc.nl of uw zorgverzekeraar ook in de lijst staat. 

Personeelsfeest Bibliotheek Westland bewijs van goede  
samenwerking tussen massagepraktijken 
 
Dat er in de massagebranche geen concurrentie bestaat, zal veel bedrijven vreemd in de 
oren klinken. Een van de tips die ik collega-masseurs meegeef, is om samen te werken met 
andere collega�s. Op 25 november mocht ik samen met drie collega�s uit het Westland 
stoelmassages geven op het personeelsfeest van Bibliotheek Westland. Aangezien wij alle 
vier dezelfde opleiding voor TouchPro® Europe stoelmassage hebben gedaan, gaf het 
geen verschil bij welke masseur men zich inschreef en was het ook nog een fraai gezicht 
om alle vier in hetzelfde ritme de massages uit te voeren. De andere masseurs waren: 
 Hannah van der Staaij van Massage studio Aurora uit Honselersdijk 
 Ilse van den Bos van Ilsys Massage uit �s-Gravenzande 
 Carola Heskes van Massagepraktijk Carola Heskes uit Honselersdijk. 
Zie hier een aantal foto�s: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heeft u binnenkort ook een evenement waarbij het u leuk lijkt om een of meer stoelmas-
seurs uit te nodigen, dan kunt u voor meer informatie bij mij terecht via telefoon of e-mail.  

Tarieven per 1 januari 2007: 
 

Intakegesprek    � 23,00  
Natuurgeneeskundig consult kort � 23,00 
Natuurgeneeskundig consult lang � 45,00 
Voetreflexmassage 50 minuten � 45,00 
Ayurvedische massage 50 minuten � 50,00 
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