
Zwangerschap
De zwangerschap is een mooie tijd, maar helaas niet 
altijd voor iedereen even makkelijk. Door de verschillende 
vormen van zwangerschapsbegeleiding die ik kan aanbie-
den is het mogelijk om, ook in gevallen waarbij het niet
allemaal vanzelf gaat, toch van de zwangerschap te genie-
ten en een zo goed mogelijke begeleiding en bevalling te
beleven op jouw of jullie eigen manier.

Doulabegeleiding
Als Doula ben ik een vertrouwd persoon die volledig tot je 
beschikking staat om ervoor te zorgen dat je goed voorbe-
reid de bevalling kunt ingaan. Ik hou in de gaten dat jouw 
wensen ten aanzien van de bevalling worden gerespec-
teerd en ben vanaf het begin tot het einde op de achter-
grond aanwezig om te helpen. Ik breng rust te midden 
van alles wat er gebeurt en steun en begeleidwaar nodig. 
Samen met de verloskundige streef ik ernaar dat het een 
mooie bevalling wordt waar alles draait om persoonlijke 
aandacht voor jou, je partner en jullie kindje.

Zwangerschapsmassage
Een zwangerschapsmassage op mijn massagetafel met 
uitsparingen voor buik en borsten zorgt voor vermindering 
van lichamelijke, geestelijke en emotionele spanningen en 
een heerlijk ontspannen gevoel. Een massage van de acu-
punctuurpunten in de voeten aan het einde van de draag-
tijd kan helpen om de bevalling op gang te brengen. Heb 
je klachten na de bevalling? Vanaf 4 weken na de bevalling 
kan ik met een aangepaste massage klachten verlichten.

Moxatherapie bij stuitligging
In de traditionele Chinese geneeskunde wordt moxathera-
pie al meer dan 3000 jaar toegepast bij zwangere vrouwen. 
Door stimulatie van de acupunctuurpunten wordt de kans 
dat een stuitliggende foetus zich spontaan draait specta-
culair vergroot. De behandeling is volledig pijnloos 
en zonder risico’s voor moeder en kind.

HypnoBirthing®
Tijdens deze cursus leer je zonder angst en met volledig 
vertrouwen in je eigen lichaam op een �jne manier te
bevallen. De cursus draait om volledig te leren ontspannen 
en snel naar die ontspanning toe te gaan, eventueel met 
behulp van je partner. Na deze cursus kun je niet
wachten tot het moment daar is!
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Over Pura Adelante
Pura Adelante betekent ‘puur vooruit’ en staat voor de manier 
waarop ik in mijn praktijk anderen help met specialistische 
massages, coaching en doulabegeleiding. De combinatie
van mijn ervaring in de zorg en het volgen van mijn gevoel 
zorgt voor een e� ectieve vooruitgang bij diverse lichamelijke 
klachten en emotionele trauma’s. 

Massage
Naast klassieke massage ben ik gespecialiseerd in diverse
andere soorten massages die ik zowel in mijn praktijkruimte, 
als op locatie kan aanbieden. Iedere massage wordt altijd 
volledig afgestemd op de persoonlijke behoefte van de klant 
en is gericht op ontspanning en/of klachtenbehandeling...

Klassieke massage
Klassieke massage is de basis van al mijn massages en gericht 
op ontspanning van lichaam en geest. Pijn en stijfheid in
spieren en gewrichten wordt verminderd en het geeft nieu-
we energie. Een klassieke massage leidt vaak naar de oorzaak 
van lichamelijke ongemakken die ik direct kan behandelen.

Cuppingtherapie
Cuppingtherapie is een techniek met diep ontspannende
werking die ik gebruik als aanvulling op een klassieke mas-
sage. Door de cups dynamisch te gebruiken ontstaan geen 
ernstige bloeduitstortingen maar wordt er wel een diepe 
stimulatie van doorbloeding en lymfeafvoer bereikt.

Moxatherapie
Moxatherapie is onderdeel van de traditionele Chinese 

geneeskunde en werkt in op de acupunctuurpunten in 
het lichaam. Ik gebruik deze techniek als aanvulling op       

een klassieke massage. Deze therapie werkt zo diep ont-
spannend, dat ik altijd adviseer om in de uren daarna geen 
intensieve afspraken of activiteiten te plannen.

Fibromyalgiemassage
De aangepaste massage voor � bromyalgiepatiënten is 
een belangrijk onderdeel van de maatregelen waarmee de 
aandoening beter draaglijk is te maken. Door de massage 
blijft het lichaam soepel en worden pijnklachten verminderd 
hetgeen ook de psychische gesteldheid en energiebalans ten 
goede komt.

Kindermassage
Positieve aanraking is een levensbehoefte waarbij het hor-
moon oxytocine een belangrijke rol speelt. Kindermassage 
bevordert onderling vertrouwen en de band tussen ouder en 
kind. Het vermindert stress en leidt tot een afname van klach-
ten als hoofdpijn, buikpijn, obstipatie, diarree en bedplassen.

Cursus Shantala babymassage
In de cursus Shantala babymassage leer ik je hoe je jouw 
kindje op een ontspannen manier kunt masseren. Je ont-
vangt bruikbare en nuttige tips over de ontwikkelingsfasen 
van je baby en ik leer je hoe je met massage kleine proble-
men kunt ondervangen. De hele cursus is samengevat in 
een handig naslagwerk dat je thuis rustig kunt nalezen. 

Meer informatie?
Voel je vrij om contact op te nemen als je meer informatie 
wilt over massage, coaching of doulabegeleiding. Je vindt 
mijn contactgegevens achterop deze � yer.

Coaching
Miskraam / stille baby verwerking
Onverwerkte emoties van een miskraam of stilgeboorte
kunnen vernietigend doorwerken in het heden of de 
toekomst. Niet zelden loopt de relatie van een stel dat 
een miskraam of stilgeboorte heeft moeten meemaken 
op de klippen of worden andere belemmeringen ervaren 
in het dagelijks leven. Met behulp van de Rejoyce Xpress 
methode is het mogelijk je te bevrijden van onverwerkte 
emoties en zo weer verder vooruit te kunnen in het leven.

Traumaverwerking
Met behulp van de Rejoyce Xpress methode is het moge-
lijk om ieder trauma dat een vooruitgang beperkt of ver-
hindert in drie sessies te lijf te gaan. Al na de eerste sessie
wordt verlichting ervaren en voelt het alsof er een last 
van je schouders is. Kun je de belemmering niet precies 
benoemen? Ook hiervoor heb ik een e� ectieve methode 
waarmee je zelf of samen met mij aan de slag gaat om 
snel te kunnen ontdekken waar de schoen wringt.

Kindermassage voor scholen en verenigingen
Het toepassen van kindermassage in groepen is een 
e� ectieve manier om het stressniveau te verlagen, 
het onderlinge vertrouwen te vergroten, 
de concentratie te verbeteren en 
pestgedrag drastisch te vermind-
eren. Kinderen leren grenzen
stellen, krijgen meer zelf-
vertrouwen en leerprestaties
zullen verbeteren.

Altijd in goede handen


