
  

  

Triggerpoint therapie. 

De triggerpoint therapie kan snel een 
oplossing bieden voor mensen die 
langdurig pijn ervaren.  
Door direct op de triggerpoints te werken 
is deze therapie de veiligste, meest 
natuurlijke manier en effectieve manier 
van pijntherapie.  
De triggerpoint therapie is zeer effectief 
bij onder andere: 
CANS ( RSI ) klachten o.a. tenniselleboog 
Lage rug klachten 
Hoge rug, schouder en nekklachten  
Knie, enkel- en voetklachten. 

DORN Therapie  

De Dorn methode is een zachte wervel en 
gewrichtsbehandeling, die gebruikt kan 
worden bij klachten, die direct of indirect 
samenhangen met de wervelkolom.  
Het is een vriendelijke en zachte methode 
waarmee gewrichten en wervels kunnen 
worden gecorrigeerd. Het is bij uitstek 
geschikt voor mensen die niet "gekraakt" 
willen of kunnen worden.  

Het uitgangspunt van de Dorn methode 
is een verschil in beenlengte, een veel 
voorkomend probleem bij mensen met 
rugklachten. Een beenlengteverschil hoeft 
niet altijd een anatomische oorzaak te 
hebben, maar kan ook het gevolg zijn van 
een bekkenscheefstand. 
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Sportmassage 
HotStone massage 

Ontspanningsmassages  
Reflexmassage 

Triggerpoint therapie 
DORN Therapie 
Medical Taping.  
Atlas Massage 
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Chinese voetmassage. 
Deze voetmassage is gebaseerd op de oude 
originele Chinese massage principes. Door 
middel van stimulering van de reflexpunten 
in combinatie met de meridianen in het 
onderbeen wordt het lichaam op alle 
niveaus gestimuleerd en in balans 
gebracht. 
Behandeling 45 minuten  € 37,50 
 
DORN / Triggerpoint therapie: 
Eerste consult    € 37,50 
Vervolgbehandeling   € 30,- 
DORN inclusief  
Breussmassage    € 37,50 

Atlas massage    € 25,-
    
 
Medical Taping  
Prijs vanaf                  € 12,50 
afhankelijk van gebruikte materialen .
    
  
 
 
    

Sport totaal. 
Een totale sportmassage van rug, 
schouders  en benen. Geeft ontspanning en 
nieuwe energie.  
Behandeling 60 minuten  € 50.- 

Sport kort. 
Deel sportmassage van bijvoorbeeld rug, 
schouders,  of benen. Gericht op de 
nabehandeling van een blessure of als 
onderhoud bij specifieke klachten. 
Behandeling 30 minuten   € 35,- 

Down Under. 
Een HotStonemassage voor de 
voet&onderbeen. Uw voeten en benen 
ontkrampen en krijgen weer volop energie. 
Behandeling 30 minuten  € 35,- 
 
The Rock massage. 
Een zeer effectieve rug en 
schoudermassage met warme basaltstenen 
waarbij alle spanningsklachten worden 
weggemasseerd. 
Behandeling  40 minuten   € 40,- 
 
HotStone Bodymassage. 
Een zeer effectieve rug en 
schoudermassage met warme basaltstenen 
gecombineerd met een beenmassage. Deze 
massage is de massage voor 
levensgenieters.  
Behandeling 60 minuten   € 50,- 
 
    

 

 

 

 

Massage geeft levenskracht. 
Massage geeft levenskracht is niet alleen 
onspannend maar ook zeer heilzaam. Het 
ontspant, ontstrest, herstelt, geeft energie 
en kan pijnklachten verminderen. 
 
Massage is de beste stressbestrijder 
zonder medicijnen. 
Stress is een verstoring van het evenwicht 
tussen draaglast en draagkracht. Dit 
betekent dat er meer spanning en druk in 
het dagelijks leven wordt ervaren dan  dat 
er verwerkt kan worden. De beste en 
snelste manier om stresssymptomen te 
bestrijden is massage. Door massage kan 
het overspannen lichaam tot ontspanning 
worden gebracht en zichzelf herstellen.  
 
 


