Haptotherapie laat je stilstaan bij je gevoelens

Leer jezelf weer te accepteren
Borstkanker dat doet wat met je. Fysiek en mentaal. Je schrikt je rot, en als de eerste
schrik eraf is, sta je voor een ingreep die een grote impact op je leven kan hebben. In het
geval van chemotherapie of het verwijderen van (een deel van) een borst heeft het ook
nog uiterlijke consequenties. Je leven staat al op zijn kop, en nu moet je je ook nog zien
te verzoenen met een uiterlijk waar je niet voor gekozen hebt.
Ik merk dat veel vrouwen, vooral in een later
stadium, als het vertrouwen dat alles goed
komt er weer een beetje is, worstelen met dat
laatste. Ze zijn al niet de gezelligste geweest de
afgelopen tijd, maar nu zijn ze ook nog kaal en
missen ze een deel van hun vrouwelijkheid.
En hoewel het begrip van partners vaak
groot is, kan dat behoorlijk wat onzekerheid
veroorzaken. Haptotherapie kan je helpen jezelf
opnieuw te accepteren mét alle angsten en
onzekerheden erbij.

De bevestigende aanraking kan je helpen
niet te doen alsof je borst er nog is, maar juist
bewust te voelen dat hij weg is, stil te staan bij
hoe dat voelt, letterlijk en figuurlijk, en alle gevoelens die daarbij komen te ervaren. Dat kan
enorm helpen om opnieuw als jezelf tevoorschijn te komen.
Elke uitdaging in het leven vraagt om nieuwe
plaatsbepaling en keuzes. Een haptotherapeut
kan je helpen stil te staan bij wat je in deze
fase nodig hebt om deze keuzes te
herkennen en waar te maken.
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Massage ontspant het lichaam,
ondersteunt het herstel

Aanraking met

aandacht

Kanker laat lichamelijk en geestelijk zijn
sporen na. Tijdens de behandeling in het
ziekenhuis ligt de nadruk op de ziekte en
minder op de mens. De aanrakingen zijn
medisch van aard. Massage kan dan zó
welkom zijn als iemand geconfronteerd
wordt met deze ingrijpende ziekte.
De aanraking met aandacht in rust tijdens
het masseren wordt vaak als weldadig
ervaren. Even uit het hoofd en het lichaam
op een positieve manier voelen.

Massage vóór, tijdens en na de behandelingen
kan het herstel ondersteunen. De massage
biedt geen genezing, maar ontspant en kan
pijnstillend werken. Klachten als slapeloosheid en angst kunnen verminderen. Ook kan
iemand zich minder eenzaam en depressief
gaan voelen.
De massage kan onderdeel zijn van de curatieve
als de palliatieve zorg bij kanker. De massage
wordt afgestemd op de wensen, ziekte, klachten en conditie van de cliënt.
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Ik ben Tilly Tesselaar en heb in Heiloo een praktijk voor massagetherapie. Massagetherapie
is een vorm van complementaire zorg en kan
ondersteunend werken als iemand psychologische hulp krijgt en/of een medische behandeling ondergaat. Mijn opleiding heb ik gevolgd
bij Holos in Utrecht. Kindermassage is ook een
deel van mijn vakgebied.
Bij het instituut Massage bij Kanker heb ik een
specialisatie gedaan. Ik beschik over de kennis
om een veilige en verantwoorde massage te
geven aan mensen met kanker.
Als naar mijn praktijk komen niet mogelijk is,
masseer ik ook in de eigen thuissituatie.
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