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Touch with Sense:
ontspannende en helende massages

(Advertorial)

Wie denkt dat je per se een blessure moet hebben om naar een masseur te gaan heeft het mis. Tegenwoordig
zijn er, naast de klassieke massages, ook welness- en energetische massages. Massagepraktijk Touch with Sense
in Oirschot is met al deze massagetechnieken bekend. Eigenaresse Astrid van Rooijen gaat uit van het holistisch
principe: lichaam, geest en ziel zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Aanraken
“Aanraken is de essentie van massage”, aldus Astrid.
“Mensen weten ook dat aanraken helpt. Als je bijvoorbeeld
je arm flink hebt gestoten, dan wrijf je die, dat verlicht de
pijn. Bij verdriet is een arm om je schouder vaak een troost.
Baby’s verkennen met hun handjes de wereld, ze tasten dingen af. Onderzoek bij baby’s heeft aangetoond dat alleen
basale verzorging niet voldoende is. Baby’s hebben ook aanrakingen nodig. Aanraken is een levensbehoefte. In de huid
zitten organen, receptoren, die bij aanra- Foto: Peter van Gerwen
kingen signalen doorgeven naar de hersenen. Op hun beurt geven deze hormonen
af, ook wel gelukshormonen (oxytocine)
genoemd. Zo gauw deze hormonen door
het bloed stromen, geeft dit een gevoel
van algemeen welbevinden, een ontspannen gevoel. De klassieke massage richt
zich op het fysieke lichaam (huid, spieren
en gewrichten). Een energetische massage richt zich op de energiestroom van het
lichaam.”
Hulpvraag
Iedereen die voor de eerste keer bij Touch
with Sense komt, krijgt een intakegesprek. Astrid: “Een intake is belangrijk.
Tijdens dit gesprek kan een eventuele
hulpvraag duidelijk worden. Soms blijkt
uit het intakegesprek dat een specifieke
vorm van massage nodig is. Vaak komen er mensen met een
duidelijke massagewens. Tijdens de massage kan de cliënt
aangeven wat prettig is of niet. Ik nodig de mensen uit om
te zeggen wat ze voelen, want de beleving van de cliënt is
belangrijk. De cliënt heeft altijd de keuzemogelijkheid om
te bepalen wat hem goed bevalt en wat niet. Mijn cliënten
kunnen rekenen op een respectvolle behandeling.”
Massagevormen
“Sportmassage wordt vaak in verband gebracht met sport,
maar deze massage wordt ook vaak toegepast bij niet-sporters”, vertelt Astrid. “Werkzaamheden thuis en op het werk
zijn inspanningen voor de spieren. Er worden hoge eisen

aan ons gesteld: hoge werkdruk, conflicten, prestatiedruk,
emotionele gebeurtenissen en dergelijke. Dit kan lichamelijke en geestelijke overbelasting veroorzaken en klachten
opleveren. Een ontspannende massage zorgt voor soepele
spieren. Bij een holistische massage worden klachten of
symptomen niet onderdrukt of weggemasseerd, maar juist
gebruikt om duidelijkheid te geven. Je maakt contact met
je lichaam door aandachtig te voelen. Daardoor ben je
even uit je hoofd en is er op dat moment ruimte om waar
te nemen hoe spanning en/of ontspanning in je lichaam voelt. Je wordt je
weer bewust van de dingen die eerst
onbewust waren. Je gaat leren luisteren
naar je lichaam. Voetreflexmassage verbetert de circulatie van bloed en lymfe
als ook de energiestroom in het lichaam.
Ieder deel van het lichaam heeft een
reflexpunt op de voeten. Zo heeft voetreflexmassage effect op andere lichaamsdelen. Bepaalde klachten kunnen daardoor herleid worden en er kan een
samenhang gevonden worden tussen
verschillende klachten. Stoelmassage is
een laagdrempelige, snelle, effectieve
massagevorm. Deze massage geef ik
zowel in mijn praktijk als bij een bedrijf.
Stoelmassage kan ik geven met en zonder gebruik van olie. Stoelmassage zonder gebruik van olie is drukpuntmassage,
Shiatsu genaamd, volgens de TouchPro Europe® methode.
Vergoeding door de zorgverzekeraar is hierbij mogelijk.
Hot Stone massage is een weldadige massage waarbij
gebruikt wordt gemaakt van warme basaltstenen, in combinatie met warme olie. De weldadige warmte stimuleert
de doorbloeding, helpt afvalstoffen af te voeren, heeft een
ontgiftende werking, ontspant de spieren en geeft een
totaal gevoel van welbehagen. Op mijn website
www.touchwithsense.nl staan de verschillende massagevormen duidelijk omschreven. Of het nu mensen met duidelijke blessures zijn, mensen met onduidelijke klachten of
mensen die zich willen laten verwennen: ze zijn allemaal
welkom.”

