Wat doet massage
bij kanker?
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Mijn naam is Charlotte Verkerk en ik ben meer dan 4 jaar werkzaam als massagetherapeut. Ik heb de impact van kanker van dichtbij ervaren met mijn man en
mijn schoonmoeder.

Ik heb de training ‘Massage bij kanker’ voor
professionele massagetherapeuten gevolgd
bij Helder & Kadira. In een uiterst professionele aanpak komen veel achtergrondinformatie over de ziekte, de verschillende
behandelingen en bijwerkingen aan de orde.

Daarnaast veel oefening in de juiste, veilige
manier van masseren. In deze periode heb
ik stage gelopen in het MCH in Den Haag.
Massage bij kanker is een liefdevolle,
respectvolle ontspanningsmassage. De
aanraking is zeer zacht. Er wordt rekening
gehouden met de lichamelijke situatie waarin
u verkeert: de bijwerkingen door de medicatie, uw conditie en het energieniveau van
de dag.
Massage bij kanker kan een heel grote steun
zijn. Uw lichaam, al weken of maanden geplaagd door pijn, medicijnen of bestralingen,
wordt met veel zorg en liefde aangeraakt.
Hierdoor ervaart u dat uw lichaam nu weer
eens op een fijne manier onder de aandacht is.

Velen ervaren na een massage een vermindering in misselijkheid en pijn. Maar ook slapeloosheid, angst, stress of somberheid kunnen
verminderen.Juist omdat het lichaam al zo
hard moet werken om tegen deze ziekte te
vechten, verdient het een massage!
Massage bij kanker is in elk stadium mogelijk. Met hart en ziel span ik mij graag in om
u bij te staan in deze moeilijke periode.
Neem gerust contact op.
Massagepraktijk Pure Serenity
Charlotte Verkerk-Figaroa
Andalusiëstraat 9
1827 CT Alkmaar
telefoon 072 562 0777 / 06-46222284
www.pureserenity.nl

De grote gebeurtenissen
van het leven
Soms kan je leven ineens helemaal op de kop staan; door een echtscheiding,
een ziekte, de komst van een kind, een ontslag of verhuizing. Je kunt jezelf dan
flink tegen komen; het ene moment kon je het leven nog makkelijk aan, het volgende moment weet je niet meer wat te doen, denken, voelen en is niks meer
vanzelfsprekend. Het kan zijn dat je je onbegrepen voelt en moederziel alleen.
Dat je niet meer weet hoe nu verder.

Haptotherapie kan helpen je stil te laten
staan bij wat de gebeurtenissen met je doen.
Je bewust te worden van wat je doet. En
wat je niet doet. Het kan je helpen andere
keuzes te maken; rare, moeilijke, lastige
keuzes of keuzes waarvan je je niet eens bewust was dat je ze had! Ze lossen misschien
niks op maar kunnen wel maken dat je je
minder alleen voelt, dat het leed dragelijker
wordt en dat je weer richting aan je leven
kunt geven in deze moeilijke fase.

Praten kan in deze periode fijn zijn. Niet praten en gewoon even kunnen laten zijn wat er
is ook. Die combinatie kan haptotherapie je
bieden want haptotherapie laat je naast gesprekstherapie ook ervaren wat er in jou leeft
en hoe jij met jezelf en anderen omgaat. En
dat kan in een tijd waarin iedereen wat vindt
van jouw situatie best verassend zijn. Want
uiteindelijk weet alleen jij waar je in deze
situatie behoefte aan hebt, dat kan niemand
anders je vertellen. Helaas. Of gelukkig juist!

Praktijk voor Haptotherapie Heiloo
Suzan Gökemeijer-Loos
Bergeonstraat 34
1851 KB Heiloo
telefoon 06-48785694
e-mail info@haptotherapieheiloo.nl
www.haptotherapieheiloo.nl

