tactiel stimulering & geboortezorg

Laad je met rust en vertrouwen

www.praktijktrusten.nl

Tactiel Stimulering

Een behandeling bestaat uit zorgzame,
respectvolle aanrakingen van je lichaam,
waardoor van binnenuit wordt bijgedragen
aan herstel en balans. Tactiel Stimulering
stimuleert en reguleert de aanmaak van
oxytocine. Oxytocine is het hormoon van
rust en vertrouwen. Je ontspant en krijgt
meer fysieke en mentale balans.
Het is een rustmoment voor jou.
Je staat letterlijk en figuurlijk even stil.

Voor wie

Tactiel Stimulering is geschikt voor
kinderen en volwassenen. Naast rust
en ontspanning zijn zelfvertrouwen,
relativeren en een beter humeur veel
voorkomende effecten. Je hoeft geen
specifieke klachten te hebben om er baat
bij te hebben.
Voorbeelden van indicaties waarbij Tactiel
Stimulering extra toegevoegde waarde
heeft zijn: burn-out, rouwverwerking,
angsten (zoals faalangst of examenvrees),
NAH, pijn, depressie, overgangsklachten,
fibromyalgie, posttraumatische stress,
autisme, ADHD, hechtingsproblematiek,
fertiliteitstoornissen en zwangerschap.
Doordat rondom zwangerschap en
geboorte oxytocine een cruciale rol speelt,
is in deze periode Tactiel Stimulering zeker
aan te bevelen.

Behandeltraject

Een eenmalige behandeling heeft vooral
een kortetermijneffect. De effecten
van Tactiel Stimulering zijn krachtiger
en houden langer aan door regelmatig
herhaalde behandelingen. Aan de hand
van een intakegesprek wordt in overleg
met jou een persoonlijk behandeltraject
afgesproken, specifiek afgestemd op jouw
individuele behoeften en situatie.
Bij ernstige en/of chronische problematiek
geven tien behandelingen binnen vier
weken het beste effect.

Zwangerschap

In deze unieke periode gebeurt er in
relatief korte tijd veel in je lichaam.
Dit kan o.a. gepaard gaan met een
verstoord slaappatroon, angst,
pijn, een verhoogde bloeddruk en
stemmingsstoornissen. Een behandeling
kan ervoor zorgen dat je beter in je
vel zit en dat je kunt genieten van je
zwangerschap. Als tijdens je zwangerschap
het oxytocinesysteem is geactiveerd begin
je met meer vertrouwen aan de bevalling.
Je pijndrempel is verhoogd en je weeën
zijn effectiever.

Na de bevalling

Traject

Ervaring leert dat een maandelijkse
behandeling vanaf de 20e zwangerschapsweek effectief is. Om voorafgaand aan de
bevalling het oxytocinesysteem maximaal
te stimuleren, wordt aanbevolen om in
de laatste maand van je zwangerschap
wekelijks te komen. De behandelingen
worden bij iedereen aan de hand van de
individuele behoeften aangevuld met
leefstijl- en voedingsadviezen.
Het behandeltraject kan op basis van jouw
situatie, zowel qua planning als inhoud,
aangepast worden.

Na de bevalling is Tactiel Stimulering een
goede methode om tijd voor jezelf te
nemen en je fysieke en mentale herstel te
bevorderen. Ook zorgt de stimulering van
je oxytocinesysteem voor een succesvoller
verloop van de borstvoeding. Om de
positieve effecten te laten voortduren
na je bevalling, wordt geadviseerd om
nog minimaal één afspraak te maken. Bij
voorkeur binnen 2 weken na je bevalling.

Tarieven

Reguliere behandeling Tactiel Stimulering:
zie website voor het actuele tarief.
Aangepaste behandelingen:
tarief afhankelijk van de duur en inhoud
van de behandeling.

Ina Bastiaans

Ina heeft jarenlange ervaring als
verloskundige, zowel in de thuispraktijk
als het ziekenhuis. In 2010 heeft zij
de opleiding tot Tactiel Therapeute
afgerond. Daarna heeft zij o.a. scholingen
gevolgd op het gebied van leefstijl- en
voedingsadviezen. Ook maakt Ina gebruik
van acupressuur en aromatherapie.

Ben je aanvullend verzekerd, dan kom je
bij het merendeel van de verzekeraars in
aanmerking voor vergoeding van Tactiel
Stimulering. Het bedrag en het aantal
behandelingen dat vergoed wordt, is
afhankelijk van je verzekeraar en je pakket.
Informeer hiervoor bij je zorgverzekeraar.

Bel voor een afspraak:

06 30 121 462

of stuur een mail naar:
info@praktijktrusten.nl

“Ik hoefde
niks en mocht
mezelf zijn.”

Met aandacht geraakt
“Het is heerlijk om te ontsnappen
aan de hectiek van iedere dag.”
www.praktijktrusten.nl

