
 

 

Specialisatie: stressgerelateerde klachten 
 

In onze huidige maatschappij wordt nogal wat van ons ver-
wacht: leuk werk hebben, goede ouders voor onze kinderen 
zijn, meer dingen tegelijkertijd kunnen, een gezonde maaltijd 
op tafel zetten, druk druk druk zijn en ondertussen ook nog tijd 
vinden om te kunnen ontspannen. Wij verwachten ook veel 
van onszelf. Dit kan leiden tot allerlei innerlijke conflicten zo-
wel lichamelijk als mentaal als emotioneel. Voeg dit samen met 
een opvoeding waarbij het �normaal� was om emoties vooral 
niet te laten zien en daardoor niet voldoende te verwerken, 
dan is de voedingsbodem voor de �uit balans geraakte mens� 
compleet. 
 

Vanuit mijn eigen ervaring met  
het hebben van een burn-out op 
24-jarige leeftijd, ben ik sindsdien 
geïnteresseerd geraakt in de  
natuurgeneeskundige aanpak 
hiervan. Door het deelnemen aan 
yogalessen om weer te leren ont-
spannen, kwam ik in contact met 
het brede veld van complementai-
re geneeswijzen (in de volksmond alternatieve therapieën). 
Hieruit is een manier van aanpak ontstaan, waarbij herkenning 
van onderliggend gedrag, begrip en ervaringsdeskundigheid 
leiden tot bewustwording, een snel herstel en preventie voor de 
toekomst. 
Kijkt u op www.elementstherapie.nl voor meer informatie over 
de manier van aanpak van stressgerelateerde klachten, zoals 
overwerktheid, overspannenheid, burn-out en depressie.  

Aanbod therapieën 
 
Bij Elements Therapie kunt u 
terecht voor natuur-
geneeskundige therapie.  
De werkvormen die  
toegepast worden, zijn:  
 Massagetherapie 
 Voedingsadvies volgens 

orthomoleculaire  
geneeskunde 

 Essential Coaching, 
Creatiecoaching, EMDR 

Een consult bestaat uit een 
combinatie van deze werk-
vormen. Deze combinatie 
wordt op maat op de cliënt 
samengesteld. 

 
 

Pinautomaat 
U kunt bij Elements Therapie 
betalen met PIN (geen credit-
card). Uiteraard is het moge-
lijk om contant te betalen, 
maar voor eenieders veilig-
heid gaat  
de voorkeur  
uit naar  
pinnen. 
 

BOEKENTIPS: Negatieve emoties omzetten in vaardigheden met 
�De Wet van Sinterklaas� en �De Ontknooping� 
 

In 2009/2010 heb ik de opleidingen tot Essential Coach (Rob de Best EC&T) en tot Creatie-
coach (Knoope Ideaal Coaching) gevolgd. Hier heb ik geleerd om inzicht te verkrijgen in de 
emoties die ik voel en om met deze emoties te spelen, zodat het geen negatieve gevoelens 
meer zijn maar vaardigheden. Ik merk bij mezelf dat hier-
door veel spanningen zich hebben ontladen en ik mij veel 
vrijer en gelukkiger voel in mijn dagelijkse bezigheden. 
Omdat ik mijn cliënten dit vrijere gevoel ook van harte 
gun, ben ik de oefeningen gaan toepassen in therapie- en 
coachingssessies. En vandaar deze boekentips. 
 

De werkboeken die ook voor u waardevol kunnen zijn:  
- De Wet van Sinterklaas (auteur Rob de Best) en  
- De Ontknooping (auteur Marinus Knoope). 
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Van Agaat naar Elements 
 

Na zes jaar is het zover: de naam Agaat Therapie-
praktijk verdwijnt van het toneel. Daarvoor in de plaats 
komt een naam die in mijn optiek veel beter de lading 
dekt van de activiteiten van nu: Elements Therapie. 
 
Bij de beslissing voor het veranderen van een praktijk-
naam komt ontzettend veel kijken. De oude naam is zo 
ingeburgerd, dat mensen mij zelfs Agaat noemden, 
terwijl ik toch echt Marja heet. Omdat ik de naam 
Elements al geruime tijd voer voor mijn trainings� en 
coachingsactiviteiten, verwacht ik dat deze naam  
binnen korte tijd ook zo gewoon zal zijn. 
 
De oplettende lezer onder u zal het opvallen dat het 
logo nu drie bollen in plaats van één bevat. Deze  
bollen staan symbool voor de fysieke, de mentale en 
de emotionele kant van de mens. De nieuwe naam  
Elements is daarmee ook een weergave van deze drie 
wezenlijke elementen. Het feit dat de bollen zweven 
tussen mijn handen, geeft de spirituele kant van de 
mens aan, de levensenergie in ons. 
 
Door de verschuiving van een vooral lichaamsgerichte 
therapie (massage in 2005) naar een steeds breder 
wordende aanpak van klachten nu in 2011, staat de 
naam Elements ook garant voor al die elementen die 
ingezet kunnen worden om uw klacht te behandelen. 
Zodat u na een hopelijk voorspoedig herstel zelf kunt 
zorgen voor preventie. 

  
 Ik ben klaar voor de nieuwe 
 naam, het nieuwe logo, de 
 bredere aanpak en voor 
 2011! U ook? 
 
  
 

Marja van der Ende,  
Natuurgeneeskundig therapeut  

http://www.elementstherapie.nl
mailto:info@elementstherapie.nl
http://www.elementstherapie.nl


 

 

ONTWIKKELINGEN SINDS 2009 
 

Van één naar vier dimensies 
 

Sinds de start van Agaat Massagepraktijk tot 2009 heb 
ik me als behandelaar voornamelijk beziggehouden met 
de lichamelijke kant van de mens. Het verschil met de  
symptoomgerichte lichamelijke aanpak, die men vooral 
terugvindt in de reguliere geneeswijze, is het feit dat ik 
met massagetherapie cliënten oorzaakgericht benader 
en behandel. Het resultaat daarvan is tot nu toe positief 
te noemen, de meeste cliënten ervaren een snellere en 
effectievere behandeling van hun klachten. 
 

Na de erkenning van de beroepsorganisatie BATC als 
natuurgeneeskundig therapeut, ben ik mijn horizon gaan 
verbreden. Mijn streven als therapeut is nu dat de cliënt 
na een aantal sessies uitbehandeld is en zelf aan de 
slag kan met de handreikingen en eventueel onder-
steunende orthomoleculaire middelen. Om een zo breed 
mogelijk pakket aan handreikingen te kunnen bieden, 
heb ik sinds 2009 een aantal opleidingen gevolgd die 
te maken hebben met  
menselijk gedrag: Essential  
Coaching en Creatie-
coaching.  
  Een Essential 
  Coachings-
  oefening 
 

Het onderwerp dat mij  
mateloos interesseert, is het  
gedrag dat uiteindelijk leidt tot een klacht, die zich op 
een bepaald moment als een lichamelijk symptoom of 
zelfs aandoening laat zien. Gedrag bestaat uit een  
combinatie van gedachten, gevoelens en lichamelijke 
reacties. Door deze specifiek persoonlijke combinatie 
van mentale, emotionele en fysieke aspecten bij de cliënt 
duidelijk te krijgen, ontstaat bewustwording en kan men 
de eigen verantwoordelijkheid nemen naar gezondheid. 
 

Door aandachtsgerichte oefeningen mee te nemen in de 
totale behandeling, komt de cliënt in contact met een 
vierde dimensie: zingeving. Door �moeten� om te zetten 
in �mogen� en gedrag om te zetten in vaardigheden, 
komt men in contact met de eigen bron van levens-
energie die zorgt voor balans in de gezondheid van de 
persoon. Geen ruimte meer voor fysieke ongemakken�  

De vijf natuurgerichte 
principes van de BATC 
 

De BATC, Beroeps Associatie 
voor Therapeut en Consument, is 
een beroepsorganisatie die  
opkomt voor de belangen van 
zowel natuurgerichte therapeuten 
als consumenten die op een  
natuurgerichte manier behandeld 
willen worden. Hieruit is een 
goed contact met zorgverzeke-
raars ontstaan, waardoor meer 
dan 90% van de verzekeraars 
de consulten van BATC-
therapeuten geheel of gedeelte-
lijk vergoedt, wanneer de cliënt 
aanvullend verzekerd is. 

Natuurgeneeskundig therapeuten 
werken vanuit de vijf natuurge-
richte principes: 
1. Energie - tijdens een consult 
(gesprek en/of behandeling) 
vindt energieoverdracht plaats 
2. Prikkeloverdracht - de thera-
peut werkt met methodes die het 
zelfgenezend vermogen prikke-
len en aanzetten 
3. Drainage - de therapeut helpt 
lichaam en geest afvalstoffen af 
te voeren 
4. Voeding - door voedingsadvie-
zen op maat wordt een nieuwe 
basis voor de toekomst gelegd 
5. Levenskunst - de cliënt wordt 
begeleid in bewustwording op 
het (on)bewust ziekmakende 
gedragspatroon 
 

Deze vijf natuurgerichte principes 
zullen vanaf 2011 nog  
duidelijker in de consulten terug 
te vinden zijn. 

 

 

Openingstijden en  
bereikbaarheid 2011 
 

In 2011 is Elements Therapie 
geopend op:  
Maandag 8.30�18.00 uur 
Woensdag 8.30�18.00 uur 
Vrijdag 8.30�18.00 uur 
 
Telefonische bereikbaarheid: 
Bij voorkeur op werkdagen 
tussen 12.00 en 13.00 uur.  
 

Naast het werk in de praktijk 
ben ik buiten de deur actief als 
trainer en coach, meestal op 
de overige dagen. Op dinsdag 
en donderdag is de praktijk 
daardoor beperkt telefonisch 
bereikbaar. 
 

Krijgt u een automatische  
beantwoorder te horen? Laat 
dan een bericht achter en u 
wordt teruggebeld zodra daar 
gelegenheid voor is. 
 

Een e-mail sturen kan natuurlijk 
ook: info@elementstherapie.nl. 
Kijkt u ook eens op de ver-
nieuwde website 
www.elementstherapie.nl.  
 
OPROEP!!  
E-mailadres doorgeven 
 

Om het milieu en kosten te 
besparen, verstuur ik deze 
nieuwsbrief zoveel mogelijk 
per e-mail. Omdat ik van een 
aanzienlijk aantal relaties nog 
geen e-mailadres heb, wil ik u 
vragen om dit door te geven 
via het contactformulier op 
www.elementstherapie.nl of 
via info@elementstherapie.nl.  
Bedankt voor uw  
medewerking! 

Tariefswijziging 
 

De tarieven voor alle behandelingen bij Elements  
Therapie zijn per 1 januari 2011 verder aangepast aan 
de richtlijnen van de beroepsorganisatie en aan de ver-
breding en verdieping van de inhoud van de consulten: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor bestaande cliënten geldt een overgangsperiode 
naar het nieuwe tarief van drie maanden. In deze  
periode worden de regelmatig terugkerende cliënten  
uitgenodigd voor een vrijblijvend evaluatie� en toekomst-
gesprek. Vanaf april zal het nieuwe tarief voor elke cliënt 
gelden. Het streven is om uiteindelijk met minder consul-
ten, een inhoudelijk bredere en diepere en daarmee  
effectievere aanpak, te werken aan een moment waarop 
u uitbehandeld bent. 
 

Kijkt u op www.batc.nl voor de lijst met vergoedingen 
van zorgverzekeraars voor 2011. Meer informatie over 
de BATC, de vijf natuurgerichte principes en Klacht� en 
Tuchtrecht ontvangt u tijdens het gesprek in de vorm van 
een uitgebreide brochure. 

Tarieven per 1 januari 2011 (incl. 19% BTW): 
 

Intakegesprek kort   � 38,00 
Intakegesprek lang   � 75,00  
Natuurgeneeskundig consult kort � 38,00 
Natuurgeneeskundig consult lang � 75,00 

Cranio Sacraal Therapie 
 

In 2010 kwam ik in contact met de opleiding tot Cranio 
Sacraal Therapeut. Bij deze methode werkt de therapeut 
op de fysieke laag van het hersenvlies, de dura mater, die 
loopt van schedel (cranio) naar heiligbeen (sacrum). Door 
het toepassen van zachte technieken ontstaat een diep-
gaande ontspanning, waardoor het hersenvocht beter kan 
stromen en afvalstoffen uit de hersenen beter kan afvoeren.   
 

Omdat ik nog geen kennis van en ervaring met deze laag 
van het lichaam had, heb ik inmiddels de basismodule 
gevolgd en 
pas ik de 
therapie 
waar moge-
lijk toe bij 
cliënten. 

mailto:info@elementstherapie.nl.
http://www.elementstherapie.nl.
http://www.elementstherapie.nl
mailto:info@elementstherapie.nl.
http://www.batc.nl

