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Editorial - het beeld
van jezelf
Dit nummer gaat specifiek over
psychosomatische klachten. Een soort klacht
die vaak onbegrepen is en moeilijker grip op
te krijgen is. Wanneer je al een langere tijd
klachten hebt, doet dit veel met je. Het heeft
niet alleen impact op hoe je de dag
doorkomt, maar ook op hoe je naar jezelf
kijkt. Het beeld van jezelf is aan het
veranderen. Dit kan zowel mentaal als fysiek
zijn. Bij fysieke klachten kan het beeld van
jouw lichaam veranderen. Je kan gaan
denken dat er iets mis is met jouw lichaam,
dat je lichaam niet te vertrouwen is of dat je
lichaam je tegenwerkt. Dit zorgt voor veel
frictie in jezelf en brengt ook mentale
veranderingen met zich mee.

Je kan negatiever naar jezelf gaan kijken,
het idee hebben dat je niet goed genoeg
bent omdat je niet alles kan wat andere
mensen kunnen. Vaak wordt dit stuk vergeten
over de beleving van jouw klachten en wat
het met jouw zelfbeeld doet. Hier gaan we
dan ook de diepgang mee in door dit
nummer heen. Ik ben op onderzoek gegaan
naar wat kan helpen bij het veranderen van
dit beeld en ben mij gaan richten op punten
waar je zelf al mee aan de slag kan om
verbetering in jezelf te ervaren rondom jouw
klachten. Ieders pad is weer anders, maar de
basispunten waar aan gewerkt kan worden
zijn vaak hetzelfde.

PAGINA 4 | PRAKTIJK MALANA

Wat is
psychosomatiek?
Van alle mensen die naar de huisarts gaan,
hebben 20 tot 35 procent van de mensen
psychosomatische klachten. De klachten
beginnen vaak al op jonge leeftijd, tijdens
de adolescentie. Kenmerkend voor deze
klachten is dat er geen verklaring is te
vinden in de onderzoeken van het lichaam.
Er is geen fysieke oorzaak te vinden voor de
klachten, maar de klachten zijn wel sterk
aanwezig. Daarnaast kunnen behandelingen
gericht op het lichaam tijdelijk verlichting
geven, maar de klachten komen eigenlijk
altijd wel terug.
De oorzaak van deze klachten ligt in de
verbinding tussen lichaam en geest. De
mentale klachten die je ervaart, geven
frictie in je lichaam en zorgen voor klachten.
Dit punt is vaak lastig te bevatten. Het
wordt vaak als slechter gezien als het met
mentale klachten te maken heeft. Toch is
het van belang om te onthouden dat
iedereen die verbinding tussen lichaam en
geest heeft en iedereen wel eens dit soort
klachten heeft. Denk maar eens aan een
situatie waarin je erg zenuwachtig was. Dit
is een gevoel van zenuwen, maar de
uitwerking ervan voel je in je lichaam. Je
voelt spanning in de spieren, een snellere
hartslag of een misselijk gevoel. Dit komt
door de verbinding tussen je lichaam en
geest.

Het is dus een fenomeen dat bij iedereen
voorkomt. Bij de ene persoon heeft het
alleen een grotere impact dan bij de ander.
Waar het ontstaan van de klachten vandaan
komt is nog niet bekend en dit geldt ook
voor waarom de ene persoon dit ontwikkelt
en de andere persoon niet.
De weg naar de oplossing is voor iedereen
hierin anders. In mijn optiek is het van
belang om alle onderdelen ervan aan te
pakken. Dit zijn de volgende onderdelen:
Hoe ga jij met stress om; hoe meer je
leert over hoe jouw stressreactie is, hoe
beter je kan voorkomen dat er klachten
ontstaan.
Leer meer over jouw handleiding; op het
moment dat je meer weet over jezelf en
hoe jouw lichaam op alles reageert, kan
je ook gemakkelijker de oplossing
vinden.
Kom weer in contact met jouw lichaam;
als er klachten zijn, gaan we vaak
afstand nemen van ons lichaam omdat
er een negatiever beeld is ontstaan. Op
dat moment kan je ook niet goed voelen
wat er gebeurt in jouw lichaam en welke
reactie daarop passend is.
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Verander het beeld van jezelf; zoals
beschreven hiervoor kan het beeld over
jezelf veranderen door de klachten. Door
dit beeld te veranderen komt er weer
meer ruimte om te groeien naar minder
klachten.
Technieken leren om jezelf te reguleren;
bij het leren over jouw handleiding hoort
ook een stuk leren over jezelf reguleren.
Hiermee bedoel ik dat je leert welke
technieken goed bij jou passen om in
een stressvolle situatie de rust weer in
jezelf te vinden. Dit heeft ook meteen
invloed op jouw klachten.
Zelfzorg verbeteren; waar wij vaak erg
slecht in zijn is goed voor onszelf
zorgen. Dit zorgt er bij iedereen voor dat
er klachten ontstaan, of je nu
psychosomatische klachten hebt of iets
anders.
Door het tijdschrift heen gaan we de
verschillende punten af om je een stukje op
weg te helpen.

Goed om te weten is dat het van belang is
om zowel naar het mentale als het fysieke
stuk te kijken. De fysieke klachten kunnen
wel een uitwerking zijn vanuit het mentale
stuk, maar dat betekent niet dat al die pijn
jarenlang geen fysieke impact heeft. De
spierspanning kan erg hoog gaan staan.
Daardoor is het van belang om de
behandeling te richten op het fysieke en het
mentale stuk.
Ieders pad is weer anders naar de
oplossing. Vanuit mijn jarenlange onderzoek
en eigen ervaring hoop ik je een stukje op
weg te kunnen helpen bij het vinden van
jouw oplossing.

Neem de tijd met het
vinden van een oplossing.
Het kan niet gelijk opgelost
te worden. De klachten
zijn ook langzaam
ontstaan en zullen stap
voor stap weer weggaan.
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Een goede basis
voor zelfzorg
Zelfzorg is voor iedereen weer
anders. De ene persoon vindt het fijn
om een rondje te wandelen om rust
te vinden, terwijl de andere persoon
juist een avondje met vrienden wil
hebben om zichzelf af te leiden.
Jouw manier van zelfzorg kan heel
goed bij jou passen, maar weer
slecht passen bij een ander.
Een goede zelfzorg is vaak lastig om
te creëren. We rennen dagelijks hard
door en vergeten om op adem te
komen en in te checken bij onszelf.
Toch is het van belang om goed voor
jezelf te zorgen. Dit zorgt ervoor dat
je je energie weer opbouwt en
flexibel kan blijven als er lastige
situaties zijn.

De start van een goede
zelfzorg
De start van een goede zelfzorg ligt
in voeding, slapen en bewegen. Hoe
simpel het ook klinkt, het is iets wat
we vaak vergeten. Een goede
voeding betekent dat je gezond eet
en de manier van eten past bij jouw
lichaam. Dit is per persoon weer
verschillend. Goede voeding geeft je
de benodigde stoffen om energiek
door de dag heen te gaan.
Wanneer je goed slaapt, is dit een
teken van veiligheid. In de oertijd
moest er altijd in de gaten gehouden
worden of er niet een beer uit de
bosjes zou komen. Wanneer het veilig
was, kon je ook goed slapen. Dit
geldt nog steeds voor ons. Naast dat
het een teken is dat je je veilig en
rustig voelt, is de nacht ook bedoeld
om door middel van jouw dromen de
afgelopen dag te verwerken.
Hierdoor kan je de gebeurtenissen
een plekje geven.
Tot slot is er beweging. Door een
goede beweging blijft je lichaam
actief en stimuleer je je lichaam om
beter te werken. Daarnaast geeft het
een goed gevoel en voel je je fitter
in je lichaam.
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De volgende stap

Experimenteer

Wanneer je de basis meer onder de
knie hebt gericht op slapen, eten en
bewegen, is het interessant om te
kijken naar hoe jij jouw zelfzorg nog
verder kan uitbouwen.

Het leuke aan een zelfzorg
opbouwen is dat je kan gaan
experimenteren met wat jij leuk vindt.
Dit kan je doen door bijvoorbeeld
elke week weer iets nieuws te
proberen. Probeer te combineren
tussen zelfregulatie en coregulatie.
Een techniek van zelfregulatie kan
zijn door te gaan schrijven. Een
manier van coregulatie is door
bijvoorbeeld een vriend te bellen en
jouw verhaal te doen. Het fijnste is
als je ook naar je vriend toe kan
gaan. Het moet vooral leuk zijn om
voor jezelf te zorgen.

Zelfzorg bestaat niet alleen uit de
basis goed voor jezelf te hebben,
maar ook weten hoe jij jezelf het
beste kan helpen. Dit is vooral
gericht op wat je kan doen als je je
overmand voelt door bijvoorbeeld
een vervelend gesprek of dat je
geïrriteerd bent door een akkefietje
op het werk. Het is dan fijn om voor
jezelf te weten wat je kan doen om
op die momenten goed voor jezelf te
zorgen en weer rust te vinden.
Zoals hiervoor al is benoemd, is dat
voor iedereen weer verschillend.
Voor mij is dat bijvoorbeeld in bad
gaan. Hier word ik erg rustig van en
kan ik, met fijne muziek op de
achtergrond, rustig nadenken over
wat er is gebeurd. Doordat ik rust
creëer om mij heen, kan ik vanuit die
rust nadenken over wat er is
gebeurd.
Zelfzorg kan bestaan uit
zelfregulatie en coregulatie. Hier kan
je meer over lezen in tijdschrift
nummer 3. Zelfregulatie bestaat uit
technieken die je zelf kan doen als je
alleen bent. Coregulatie is gericht
op contact met andere mensen
waardoor je rustig wordt.
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Het overwinnen
van jouw
Medusa
Mogelijk ken je het verhaal wel van de
Griekse mythologie van Medusa. Het
verhaal vertelt het verhaal van Medusa,
een vrouw met slangen als haar. Als je
haar recht in de ogen kijkt versteen je
direct.
Dit verhaal staat centraal in de
trajecten die ik aanbied in mijn bedrijf.
In zijn lezingen vertelt Peter Levine, een
leidinggevend figuur in de
traumawereld, over het overwinnen van
jouw Medusa. Daarbij zegt hij dat het
van belang is om eerst de juiste
uitrusting te hebben voordat je haar
verslaat. Dit is ook wat degene heeft
gedaan die uiteindelijk Medusa heeft
verslagen. Hij nam een schild en zwaard
mee naar Medusa. Hij gebruikte het
schild om haar niet in de ogen te kijken
en haar in de gaten te houden via de
weerspiegeling van zijn schild. Hierdoor
kwam hij dichtbij genoeg om haar te
verslaan met zijn zwaard.
Iedereen heeft wel een Medusa in zijn
of haar leven. Dat kan, zoals bij dit
onderwerp psychosomatische klachten
zijn, of last van angsten, piekeren,
paniek of andere fysieke klachten.

Bij de trajecten die ik aanbied werken
we vanuit het principe dat wordt
toegepast bij Medusa. We gaan eerst
een goede uitrusting krijgen voordat je
de strijd aangaat met jouw Medusa.
Deze uitrusting voegen we samen vanuit
verschillende gebieden waarbij jij jouw
handleiding goed leert kennen.
Om je al een stukje op weg te helpen,
heb ik een e-book geschreven die gratis
te downloaden is op mijn website
www.praktijkmalana.com. Daarin staan
tien basisonderdelen die goed zijn om
te weten voordat je jouw Medusa gaat
overwinnen.
Ik geef je alvast een voorproefje van
één van de onderdelen hieronder.
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Jouw verhaal over de strijd
Ons leven wordt gevormd door verhalen.
We maken verhalen over wat we hebben
meegemaakt, over vriendschappen, over
wie we zijn en wat we willen doen in het
leven. Dit geldt ook voor jouw strijd met
de Medusa. Het is niet erg om een verhaal
te hebben over jouw Medusa. Het is
echter wel van belang om te kijken naar
wat er in jouw verhaal verstopt zit en of je
mogelijk dat verhaal meer voor je kan
laten werken.
In het verhaal zitten namelijk vaak
bepaalde overtuigingen verstopt of
beslissingen die je al hebt genomen. We
kunnen tegen onszelf zeggen in het
verhaal dat we onze Medusa nooit zullen
verslaan. Of we kunnen zeggen dat we
niet sterk genoeg zijn om de Medusa te
verslaan of niet de juiste kennis hebben.
Dit zijn allemaal beslissingen en
overtuigingen die je ooit hebt gemaakt.

Het lastige hieraan is dat woorden erg
krachtig zijn. Op het moment dat jij voor
jezelf maar blijft herhalen dat je je Medusa
niet gaat verslaan, dan is de kans ook
automatisch kleiner dat je gaat zoeken
naar andere mogelijkheden om je Medusa
te verslaan. Je staat minder open voor
mogelijkheden, omdat hetzelfde liedje
herhaald blijft worden in je hoofd.
Wat hierbij kan helpen is onderzoek doen
naar de overtuigingen en beslissingen die
in jouw verhaal zitten. Je kan hiermee
beginnen door jouw verhaal op te
schrijven zonder hier al kritisch naar te
kijken. Schrijf alleen op welk verhaal je op
dit moment hebt over jezelf en jouw
Medusa. Kijk vervolgens of je de
overtuigingen eruit kan pikken. Deze
overtuigingen kan je vervolgens mee aan
de slag gaan. Tot slot gaan we een nieuw
verhaal schrijven.
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Een kijkje in de wereld
van overtuigingen
Het ontstaan van een overtuiging kan
ontstaan op drie manieren. Als eerste
kan het ontstaan door anderen. Dit is
meestal door je ouders. Als kind neem
je alles voor waarheid aan en daardoor
neem je al snel overtuigingen van
iemand anders over.
De tweede optie is dat je een
overtuiging krijgt door een ervaring.
Dit zijn altijd emotionele ervaringen
waarbij iemand je heeft geraakt. Als dit
vaak herhaald wordt, kan je deze
overtuiging gaan geloven en zien als je
eigen waarheid. Tot slot kan je een
overtuiging krijgen door een bepaalde
gedachte onbewust te blijven
herhalen. Je blijft jezelf bijvoorbeeld
onbewust vertellen dat je je op een
bepaalde manier moet gedragen bij
bijvoorbeeld je vader of
schoonmoeder. Dit ga je uiteindelijk
aannemen als de waarheid.

De overtuiging
ombuigen
Een mooie manier om aan je
overtuiging te werken is door een
oefening vanuit NLP. Bij deze oefening
kijk je naar een specifieke overtuiging.
Je neemt vervolgens twee stappen:

1. Wat is de positieve intentie van de
overtuiging? Waar probeer jij jezelf
voor te beschermen? Welk gevoel zit
er achter de overtuiging of welke
herinnering is eraan gekoppeld? Wat
is het nut van de overtuiging voor jou?
2. Stel jezelf vervolgens de vraag hoe je
deze positieve intentie kan vervullen
zonder deze overtuiging.
Het veranderen van overtuigingen is niet
altijd even makkelijk, maar zeker de
moeite waard. Het heeft de potentie om
je een lichter leven te geven. Vooral een
leven waarin je liever voor jezelf bent en
een positiever beeld van de wereld hebt.
Belangrijk is om daarbij weer bewust te
zijn van de mindfulness aanpak. Je hoeft
niet boos te worden op jezelf om het feit
dat je een bepaalde overtuiging hebt. Je
kan juist blij zijn dat je je nu bewust bent
van de overtuiging en dat je er iets aan
kan doen. Je hebt geen invloed op hoe
het verleden is gelopen. Je hebt wel altijd
invloed op hoe jij reageert op situaties,
gedachtes en emoties. We zijn al hard
genoeg voor onszelf. Laten we juist trots
op onszelf zijn dat we zo goed bezig zijn
met aan onszelf werken en de hardheid
in onszelf juist bewust verzachten.
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Je verhaal herschrijven
In haar boek SOLK beschrijft Saskia de
Bruin het verhaal van de held. Dit is
een al bekender verhaal van een
manier van jouw verhaal schrijven
waarbij jij de held van het verhaal
bent. Zij heeft deze manier van
schrijven toegepast op chronische
klachten. Kijk eens of jij jouw verhaal
zo kan herschrijven:
Stap 1: beschrijf hoe het nu voor je is.
De klachten die je nu ervaart en voor
velen van de groep ook een gedachte
dat je er maar mee moet leren leven
en het niet op te lossen is.
Stap 2: De weerstand wordt groter. De
pijn wordt erger, je Medusa wordt
groter en je weet dat er nu actie
ondernomen moet worden. Je gaat
verschillende behandelingen aan om
een oplossing te vinden.
Stap 3: Je bent helemaal op en
moedeloos. Je weet niet hoe je een
oplossing kan vinden. Je hebt van alles
geprobeerd, maar het lijkt maar niet te
lukken.
Stap 4: Je vindt een mentor die je kan
helpen in de juiste richting. Dit kan een
persoon zijn, een behandelaar of een
boek die je een andere visie geeft op
de klachten.
Stap 5: Je gaat de drempel over. Je
start met het lezen van een boek, gaat
een traject starten of een behandeling.

Stap 6: Je komt jezelf tegen in het
proces. De veranderingen in je leefstijl
zijn niet altijd even gemakkelijk en
mogelijk krijg je in het begin meer
klachten.
Stap 7: Je komt steeds dieper in de
lagen van de ui van je klachten en
durft oog in oog te gaan staan met je
Medusa. Dit kan een langere tijd in
beslag nemen om hier je weg in te
vinden en uit te vinden hoe je verder
gaat met je leven.
Stap 8: De finale is er. Je hebt soms
een terugval en soms komen je
klachten weer terug. Je leert hiermee
om te gaan en weer in contact te
komen met je Medusa om haar te
overwinnen. Je leert beter voor jezelf
te zorgen.
Stap 9: De overwinning is er. De
klachten worden steeds minder en je
gaat je lichaam als je vriend zien. Bij
een terugval weet je goed wat je moet
doen.
Stap 10: Er ontstaat een
transformatie. Dit hoeft niet het
afnemen van je klachten te zijn, maar
kan ook een verandering in levensstijl
zijn.
Stap 11: Je sluit vrede met jezelf en je
lichaam. Je staat anders in het leven.
Stap 12: Je hebt iets geleerd over het
leven en gaat dit brengen aan andere
mensen.

PAGINA 12 | PRAKTIJK MALANA

Een speciale massage
voor fibromyalgie
Fibromyalgie is een chronische vorm van
pijn waar veel mensen last van hebben.
De pijn begint meestal op een enkele
plek en kan zich door de tijd heen
steeds verder verspreiden door jouw
lichaam. De pijn is vaak te voelen in de
spieren en het bindweefsel. Naast pijn
hebben mensen vaak last van stijfheid,
vermoeidheid en slaapproblemen.
Fibromyalgie is voor iedereen weer
anders. Dit maakt het een lastige
diagnose om te stellen, doordat het per
persoon een verschillende uitwerking
heeft. Daarnaast is er geen duidelijke
uitslag van bijvoorbeeld bloedonderzoek
of een röntgenfoto die laat zien dat je
fibromyalgie hebt.
Dit maakt het een lastige diagnose om
mee om te gaan, naast natuurlijk het
feit dat je veel klachten hebt en de pijn
je uitput.
Tot nu toe is er nog niet een
behandeling ontwikkeld die de klachten
weg kan krijgen. De behandelingen zijn
enkel gericht op verlichting van de
klachten.
Fibromyalgie heeft een grote impact op
je leven. Het kan voelen als een waas
die over je leven heen hangt en overal
invloed op heeft. Dit maakt het nog
meer van belang dat de focus legt op
verlichting en de klachten oplossen.

Binnen de massagewereld zijn er
verschillende massages ontwikkeld
vanuit onderzoek die gericht zijn op
specifieke klachten. Er is bijvoorbeeld
een massage specifiek voor hoofdpijn
ontwikkeld. Daarnaast zijn er
massagevormen waarbij je goed
bepaalde aandoeningen kan
behandelen zoals lymfeoedeem met de
massage manuele lymfedrainage.
Inmiddels is er ook een speciale
massage ontwikkeld voor mensen met
fibromyalgie. Deze massagevorm bied ik
zelf ook aan in de praktijk. Ik neem je
mee in de massage en wat het je kan
bieden.

De fibromassage

Verbeteren van de slaap

De massage voor fibromyalgie, ook
wel fibromassage genoemd, is voor
iedereen weer anders. Dit is
afhankelijk van wat jij fijn vindt qua
massage. Sommige mensen houden
van meer druk tijdens de massage en
andere juist van minder. Dit is ook
afhankelijk van hoeveel pijn je op dat
moment hebt. De massage kan
daarbij gericht zijn op drie
verschillende punten: het verbeteren
van de slaap, pijnverlichting of het
verminderen van hoofdpijn. Elke
richting heeft weer een andere
invulling van de massage. Mocht je
last hebben van fibromyalgie, dan is
het niet verplicht om een
fibromassage te boeken. Een
normale ontspanningsmassage kan
ook fijn zijn. Pas wel op met
stevigere massages. Dit heeft een
groter na-effect na de massage.

De massage gericht op het
verbeteren van slaap is een zeer
rustige massage. Je lichaam wordt
aan de voor- en achterkant zacht
gemasseerd met een lichte wiegende
beweging. Dit zorgt ervoor dat je de
rust steeds meer kan toelaten en
soms zelfs tijdens de massage zelf in
slaap valt.

Pijnverlichting
Pijnverlichting is altijd fijn bij
fibromyalgie en is verre van een
pijnlijke massage. Bij de massage
gericht op pijnverlichting haal ik
triggerpoints bij de spieren weg. Zo
ontstaat er automatisch minder pijn.
Bij mensen met fibromyalgie zijn er
vaak veel triggerpoints te vinden in
het lichaam. Dit geeft al snel
verlichting bij het weghalen van de
triggerpoints.

Vermindering van
hoofdpijn
Tot slot zijn er technieken speciaal
gericht op het verminderen van
hoofdpijn. Dit is een zachte massage
van het hoofd, gezicht, de schouders
en de nek. Er worden daarnaast
punten meegepakt vanuit de
Oosterse massages om de verlichting
te vergroten. Het is wederom een
rustige, ontspannen massage.
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Emoties en pijn
In voorgaande tijdschriften hebben
we het al gehad over de verbinding
tussen lichaam en geest. Dit is te
merken in bijvoorbeeld de
ademhaling die invloed heeft op hoe
jij je mentaal voelt, maar er zijn vele
verschillende vormen waarin dit te
merken is.
De vorm waar we het nu over gaan
hebben is emotie en pijn. Wanneer jij
emoties hebt, heeft dit invloed op
hoe jij je fysiek voelt en hoeveel pijn
je hebt.

Onderzoek naar dit
fenomeen
Er zijn verschillende onderzoeken
gedaan naar wat voor invloed
emoties hebben op hoe jij je fysiek
voelt. In haar boek Yoga als
pijnbestrijding beschrijft Kelly
McGonigal een paar van deze
onderzoeken. Zo is gebleken dat
woede, en zeker niet geuite woede,
invloed heeft op hoeveel rugpijn een
groep mensen had die onderzocht
werd. Wanneer de woede niet geuit
werd of vastgehouden werd, had
deze groep mensen meer pijn.
Daarnaast is ook gebleken dat
mensen die last hebben van
eenzaamheid vaak meer klachten en
pijn hebben.

Ook kwam naar voren dat mediteren
er juist voor zorgt dat er een betere
kwaliteit van leven ontstaat en
mensen minder pijn hebben.
Meditatie is daarbij een manier om
rust te vinden in jouw emoties.
Als je kijkt naar mindfulness, is ook
uit verschillende onderzoeken
gebleken dat dit zorgt voor minder
pijn, minder angsten en een betere
emotiemanagement. Mindfulness is
wederom een methode om beter met
je emoties en gedachten om te leren
gaan en zonder oordeel door het
leven te gaan.
Het zijn allemaal mooie onderzoeken
die laten zien wat voor impact jouw
emoties hebben op jouw lichaam en
aan de andere kant de methodes die
werken op emotiemanagement en
vervolgens minder pijnklachten als
gevolg hebben.

Emoties bij
psychosomatische
klachten
Wanneer je psychosomatische
klachten hebt, of een ander soort
chronische klacht die er al jaren is,
zitten de emoties vaak hoog. Je bent
het zat dat er maar geen oplossing
lijkt te zijn voor deze klacht. Laten
we eerlijk zijn, het is ook ontzettend
frustrerend. Vooral als je mentaal
veel wilt, maar het fysiek niet goed
lukt of andersom. De emoties zitten
hoog en dat is niet zonder reden.

Wanneer de emoties je
overmannen
Het kan op momenten gebeuren dat
de emoties je overmannen. Dat is
niet gek, maar wel moeilijk voor jou.
Doordat jouw emoties ook invloed
hebben op hoeveel pijn of klachten
je hebt, is het des te belangrijker om
grip te krijgen op die emoties. Dit
kan je op verschillende manieren
doen. Ik heb enkele manieren voor je
op een rijtje gezet die je zelf thuis
kan doen of met een behandelaar.

Naast de emoties van frustratie, kan
je ook verdriet voelen dat dit
gebeurt. Je baalt ervan dat dit bij jou
gebeurt en dat je tegengehouden
wordt in de dromen die je hebt. Het
verdriet brengt veel pijn met zich
mee.
Daarnaast kunnen er emoties zijn als
schaamte om de klachten die je
hebt. Een schuldgevoel dat je vaker
moet afzeggen of juist eenzaamheid
doordat mensen niet goed begrijpen
hoe het voor je is om deze klachten
te hebben.

De behandelvormen die hierbij
kunnen helpen zijn onder andere:
1. Gesprekstherapie bij een
psycholoog
2. Access Bars
3. EFT
4. TRE
Natuurlijk is het van belang dat je
kijkt of je professionele hulp nodig
hebt om je bij dit proces te
begeleiden. Denk je dat je het zelf
kan proberen om er grip op te
krijgen? Dan kan je de andere
methodes een keer proberen.
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Gesprekstherapie bij
een psycholoog
Er zijn veel verschillende vormen van
gesprekstherapie. In een voorgaand
tijdschrift hebben we het al een keer
gehad over ACT (acceptance
commitment therapy). Een
gespreksvorm die gericht is op de
acceptatie van jouw klachten.
Daarnaast kan je werken met
mindfulnessoefeningen bij de
psycholoog, het hebben over wat de
klachten met jou doen door middel
van cognitieve gedragstherapie of
juist kijken naar verschillende delen
in jezelf met de schematherapie. Kijk
eerst welke methode goed bij je kan
passen. Er is veel online over te
vinden.

Access Bars
Vind je het lastig om te praten? Dan
is Access Bars misschien wel iets voor
jou. Bij deze methode lig je rustig
terwijl de behandelaar bepaalde
punten aanraakt op jouw hoofd. Het
is een behandeling waarbij er
verschillende energiebanen opgezet
worden om het weer door te laten
stromen. Inmiddels is er al veel
onderzoek naar gedaan en is
gebleken dat het een effectieve
methode is. Het is per persoon
verschillend of het bij je past. Deze
methode kan je alleen bij een
behandelaar zelf doen.

EFT
EFT is al een keer eerder benoemd in
een tijdschrift. Het heet ook wel
Emotional Freedom Technique. Het is
een methode die je met een
behandelaar samen kan doen of
thuis alleen. Bij de methode maak je
ruimte voor de emoties en gedachtes
in jezelf terwijl je op bepaalde
punten in je lichaam tikt. Dit zorgt
ervoor dat je de gevoelens eerder los
kan laten. Mooie boeken daarover
zijn geschreven door Nick Ortner.
Ook zijn er online veel filmpjes over
te vinden waarbij je iemand kan
volgen die je kan nadoen.

TRE
TRE is een methode om de spanning
in jouw lichaam te ontladen. Dit doe
je door eerst enkele oefeningen te
doen die zorgen dat je spieren op
spanning komen te staan. Daarna
gebruik je die spanning door bij de
laatste oefening op de grond te
gaan liggen en met je voeten bij
elkaar en je benen gebogen steeds
je knieën iets naar buiten te brengen.
Dit brengt een trilling tot stand in je
benen waardoor er een ontlading
ontstaat. Dit kan ervoor zorgen dat
je nog meer gaat trillen. De trilling
zorgt voor een fysieke en mentale
ontlading. Je hoeft hier ook niets bij
te zeggen. Je kan het leren bij een
behandelaar en daarna zelf thuis
blijven doen.
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Samen aan de slag
De afgelopen periode is er veel
achter de schermen gebeurd. Er is
een grotere specialisatie gekomen in
klachtgerichte massages en
massages gericht op in contact
komen met jouw lichaam.
Massagevormen als de haptische
massage en de rebalancing massage
zijn bijzondere massagevormen die
veel rust kunnen brengen. Op
klachtgericht gebied ben ik gaan
werken met de deep tissue massage.
Deze diepere massagevorm maakt de
spieren goed los. Tot slot heb ik de
hoofdpijnmassage geleerd. Hoofdpijn
is een veel voorkomende klacht en
kan een grote last zijn in het leven.
Met deze massagevorm kan er een
stukje verlichting komen.

Massage ter ondersteuning
Als je bij mij komt voor een massage,
ligt de focus niet alleen op de
massage zelf. Samen kijken we naar
de oorzaak van jouw klachten en wat
je kan doen om dit aan te pakken.
Hier kan de massage onderdeel van
zijn, maar daarnaast kijken we onder
andere naar stress, houding en
andere factoren die de klachten
kunnen veroorzaken.

Een specialisatie in stress
Daarnaast ben ik bezig met de
opleiding tot stresscounselor om mij
meer te verdiepen in stress. Hierbij
combineer ik massages en
counselingsessies. De afgelopen
jaren heb ik veel onderzoek gedaan
naar chronische, onverklaarbare
klachten, stress en pijn. Dit is, samen
met de counseling en massages,
gekomen tot een traject waarbij ik
mensen graag wil helpen om meer
grip te krijgen op hun klachten. Dit
begint allemaal bij meer grip krijgen
op stress en jezelf beter leren
kennen.

Het overwin jouw Medusa
traject
Dit resulteerde in het Overwin jouw
Medusa traject. In dit traject werken
we vanuit drie punten die uit
onderzoek effectief zijn gebleken.
Dit zijn:
Een goede basis creëren door
jezelf goed te kunnen reguleren.
Penduleren tussen een
spannende situatie en een veilig
punt in jezelf.

PAGINA 18 | PRAKTIJK MALANA

Kennis is macht door jezelf en
jouw handleiding beter te leren
kennen. Dit doe je door kennis te
vergaren en dit praktisch op
jezelf te oefenen en toe te
passen.
Samen zorgen deze drie punten voor
een goede zorg voor jezelf. Vanuit
die goede zorg kan je punten gaan
aanpakken bij jezelf en naar de
klachten gaan kijken.
Wil je graag meer weten over het
traject? Hieronder is het traject met
de thema's uitgelegd. Meer
informatie kan je vinden op mijn
website www.praktijkmalana.com.

Een nieuwe uitstraling
Bij een nieuwe specialisatie hoort
een nieuwe uitstraling. Daarom heb
ik ervoor gekozen om de website
opnieuw te ontwerpen en daar hoort
natuurlijk ook een nieuw logo bij.

Praktijk Malana
Overwin je eigen Medusa

Een frisse wind
Na er jaren aan te hebben gewerkt,
voelt het goed om een frisse wind
door het bedrijf te laten gaan. Door
de nieuwe specialisaties en de
richting op stress kom ik bij datgene
wat ik het liefste doe: zorg leveren
voor mensen die zelf moeilijk de
antwoorden kunnen vinden.
Dit is wat ik zelf ook nodig had en op
verschillende plekken moest zoeken.
Door dit op dezelfde plek aan te
kunnen bieden en advies te kunnen
geven welke methodes kunnen
helpen, hoop ik mensen een kortere
lijn te kunnen geven naar hun
oplossing. De oplossing is voor
iedereen weer anders. Ik wil een
breed aanbod aanbieden om daarin
te kunnen helpen.

Jij staat centraal
Mijn inspiratie haal ik uit jou. Ik heb
zelf ervaren hoe lastig het kan zijn
om een goede behandeling te vinden
die inspeelt op waar ik behoefte aan
heb. In mijn praktijk probeer ik dit
voor jou te realiseren. Ik krijg er
energie van om met mensen in
gesprek te gaan om te kijken wat op
maat gemaakte hulp voor jou kan
helpen.

De nieuwe praktijk is zowel gericht
op massages als counseling. De
focus ligt daarbij op onverklaarbare
klachten en stress. Je kan ook bij mij
terecht voor alleen stressklachten.

PAGINA 19 | PRAKTIJK MALANA

Praktijk Malana
Overwin je eigen Medusa

Overwin
jouw
Medusa
LEER IN TIEN MODULES HOE JIJ
GRIP KRIJGT OP JOUW KLACHTEN

ONLINE TE VOLGEN OF OP LOCATIE
IN UTRECHT
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Thema's
waarmee we
aan de slag
gaan
1. Wat is stress en wat
doet het met je?
2. Stoppen met door
blijven rennen
3. Het beeld van jouw
lichaam
4. Het verhaal dat je aan
jezelf vertelt
5. Wat kan je doen als je
je overmand voelt?
6. Grenzen leren stellen
7. Pijneducatie & coping
8. Acceptatie en een
andere blik op jouw
klachten
9. Zelfzorg
10. Hoe nu verder?

Medusa was een beruchte
vrouw met slangen als
haar die je met een enkele
blik kon verstenen. Enkel
de dapperste in de groep
kon haar verslaan. Zo
kunnen jouw klachten ook
voelen. Als iets waar je
met een enkele blik van
kan verstenen.
Leer aan de hand van
educatie, oefeningen,
counseling en massages
hoe jij eerder de oplossing
kan vinden voor jouw
klachten.
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1.Op zoek gaan naar een
eetwijze die bij jou past

4. Oefen met vrienden waar jouw
grenzen liggen

Iedereen heeft een eigen manier van eten die het
beste bij hem of haar past. Bij mij werkt het goed
om de koolhydraten te scheiden van de rest
(naast de groente), maar voor andere mensen is
dit helemaal niet fijn. Zoek iets wat bij jou past
en neem hier de tijd voor.

Het oefenen met grenzen kan lastig voelen.
Daarom is het fijn om dit eerst te doen met
iemand die je goed kent. Zo kan je bepaalde
oefeningen doen die hierboven zijn beschreven
zonder dat dit spanning bij je oproept. Zorg er
wel voor dat je oefent met iemand waarbij je ook
eerlijk durft aan te geven als het teveel wordt.

2. Bouw zelfzorg dagelijks in
voor jezelf

5. Gun jezelf een massage

Zelfzorg is essentieel om door de week heen te
komen. We hebben anders de neiging om weer
veel te hard door te rennen en niet meer naar
onszelf om te kijken. Dit kunnen we volhouden,
totdat het moment komt dat we helemaal op zijn.
Dat willen we voorkomen. Daarom is het van
belang om elke dag iets aardigs voor jezelf te
doen. Al is het maar dat je even de tijd neemt om
wat lekkere aardbeien te eten, een kopje thee
rustig te drinken of een half uurtje pauze te
nemen voor jezelf om een goed boek te lezen. Jij
weet het beste welke vorm van zelfzorg het beste
bij jou past.

Natuurlijk ben ik bevooroordeeld, maar ik blijf het
toch aanraden. Alleen al omdat ik zie wat voor
effect het heeft op mensen. De emoties kunnen
weer naar buiten komen, ze voelen de warmte en
veiligheid in verbinding met de ander en kunnen
even de zorg van hun gezondheid overdragen
aan iemand anders. Dit zijn ook de redenen
waarom ik massage zo'n pure vorm vind om
iemand mee te helpen. Zoek eerst weer een
masseur waarbij jij je op je gemak voelt. Dat is
het belangrijkste tijdens de massage. Jij moet je
veilig en rustig kunnen voelen bij de ander. Zo
kan je loslaten in dat moment en even je zorgen
vergeten.

3. Blijf hoop houden

Mijn
aanbevolen
lijstje

Als je al lang klachten hebt, is het na een tijdje
lastiger om hoop te blijven houden. Op deze
manier wil ik je laten weten dat er nog hoop is. Ik
heb bij mijzelf ervaren dat er heel veel mogelijk is
en ik heb dit ook bij andere mensen gezien. Er is
altijd nog een sprankje hoop en iets om dankbaar
voor te zijn. Mindfulness is hierin een mooie
manier om dit te blijven stimuleren bij jezelf. Je
bent teveel waard om de zoektocht op te geven.
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Colofon
Redactie & vormgeving
Sabine Langedijk - Praktijk Malana

Wil je graag in contact komen?
Je bent natuurlijk van harte welkom om contact op
te nemen. Hieronder staan de contactgegevens
waarop dit kan.
info@praktijkmalana.com
0621389702
Heb je interesse in het boeken van een massage bij
mij? Dan kan je op de bovenstaande gegevens
contact met mij opnemen of via Facebook
(@praktijkmalana). Op mijn website kan je meer
informatie vinden over welke massages ik geef en
mijn werkwijze - www.praktijkmalana.com.
Ik werk in de Havenstraat 59 in Hilversum en in
Utrecht op de Ingen Houszstraat 28.
© niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v.
druk, fotokopie, microfilm, foto, scan of op welke
andere wijze dan ook, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van uitgever en/of auteur.
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