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Inleiding
Waarom heb ik voor dit onderwerp gekozen?
Ik heb voor dit onderwerp gekozen vanwege een aantal redenen:
• Zelf heb ik veel last gehad van opvliegers en ik wist vooral in het begin niet hoe
ermee om te gaan.
• Veel van mijn vriendinnen en vrouwen om mij heen zie ik ook kampen met dit
fenomeen.
• Er zijn genoeg potentiële cliënten te vinden.
• Er is informatie te vinden over dit onderwerp.

Probleemstelling
Verminderen VoetreflexPlus behandelingen de hoeveelheid en de intensiteit van
opvliegers in de overgang?

Onderzoeksmethode
6 VoetreflexPlus massages geven aan 6 vrouwen in de overgang met opvliegers.
Met een van tevoren opgesteld behandelplan dat bij alle 6 vrouwen wordt toegepast.

Benadering van Opvliegers door de Westerse Geneeskunde
Begrippen
Overgang : de periode van een veranderend menstruatiepatroon en de eerste
menstruatievrije jaren, waarin een vrouw symptomen en klachten kan ervaren die een
relatie hebben met een veranderende ovariële functie.
1)

Menopauze: de laatste menstruatie in het leven van een vrouw. Het tijdstip van de
menopauze wordt dus achteraf bepaald, na een jaar zonder menstruaties wordt dus in feite
pas bepaald wanneer de menopauze was.
Premenopauze: de periode voorafgaande aan de menopauze, waarin de menstruele cyclus
nog regelmatig is.
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Perimenopauze: de periode voor de menopauze, waarin de menstruaties veranderen, tot
een jaar na de laatste menstruatie.
Postmenopauze: de periode vanaf een jaar na de laatste menstruatie.

Wat is een opvlieger?
Tijdens de overgang wordt de vruchtbare levensfase van een vrouw afgesloten. Door het
stijgen van de leeftijd gaat de kwaliteit en de kwantiteit van de eicellen in de eierstokken
sterk achteruit.
Hierdoor gaat het FSH, het follikelstimulerend hormoon, in het bloed stijgen. Dit hormoon
zorgt er in de vruchtbare periode van de vrouw voor dat er eitjes gaan rijpen in de
eierstokken. In de overgang reageren de eierstokken niet meer goed op het FSH waardoor
dit FSH geproduceerd blijft worden door de hypofyse, omdat er geen signaal komt dat de
eisprong heeft plaatsgevonden.
In eerste instantie zal er onregelmatig een eisprong/menstruatie plaatsvinden, uiteindelijk
zal de eisprong en dus ook de menstruatie geheel stoppen. Als gevolg hiervan daalt dan de
oestrogeenspiegel.
Een opvlieger is een spontaan
optreden van vaatverwijding
waardoor er een gevoel van hitte,
blozen en transpireren ontstaat, vaak
samengaand met toegenomen
hartslag en rillingen. Niet alle
verschijnselen zijn altijd aanwezig.
Opvliegers treden zowel overdag als
’s nachts op. De duur van opvliegers
varieert van 1 tot 5 minuten.
Opvliegers kunnen enkele keren per
maand voorkomen maar ook enkele keren per uur, dit varieert sterk.
De precieze oorzaak van opvliegers is onbekend. Bij vrouwen met opvliegers lijkt het zo te
zijn, dat ook bij heel kleine veranderingen in lichaamstemperatuur, al een warmte
regulerend mechanisme optreedt, zoals verwijding van de bloedvaten waardoor men gaat
zweten en blozen. Normaal kan een lichaam veel grotere schommelingen in
lichaamstemperatuur hebben zonder dat er warmte regulerende maatregelen plaatsvinden.
Waarschijnlijk wordt deze overdreven reactie bij vrouwen in de overgang veroorzaakt door
verandering in de oestrogeenspiegel. (J, 2012).
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Behandeling door reguliere geneeskunde
De reguliere geneeskunde benaderde de overgang met ernstige opvliegers als een ziekte die
moest worden verholpen, veelal door hormoonbehandelingen.
Echter door de ernstige bijwerkingen die kunnen optreden bij hormoonbehandelingen, is
men daar terughoudender in geworden. Het advies dat nu door de NHG (Nederlands
Huisartsen Genootschap) gegeven wordt is:
Zonder medicatie:
•
•

Stimuleren van lotgenoten contact, waardoor de vrouw erkenning en steun kan
krijgen
Vrouwen met ernstig overgewicht stimuleren om af te vallen, er is enig bewijs dat
dit de klachten verminderd

Met medicatie:
•

Behandeling met oestrogenen zijn het meest effectief. Ze hebben echter ook
bijwerkingen, zoals verhoogde kans op het krijgen van trombose, borstkanker en
hart/herseninfarct. Deze bijwerkingen zijn relatief zeldzaam maar kunnen als ze
optreden wel zeer ernstig zijn. Deze mogelijke behandeling vraagt dus een goed
overleg tussen huisarts en patiënt.

•

Een andere medicatie mogelijkheid is Clonidine, dit is een bloedvat verwijdend en
daardoor bloeddrukverlagend middel. Het is echter minder effectief dan de
behandeling met oestrogenen (nhg)

Benadering van opvliegers door de Natuurgeneeskunde
Ook in de natuurgeneeskunde wijt men opvliegers in de overgang aan de verandering in de
hormoonhuishouding, de daling van de oestrogenen.
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Het verschil met de westerse geneeskunde is dat men de overgang meer beschouwd als een
natuurlijk proces waar men met ondersteuning van het zelf genezend vermogen en
ontgifting de opvliegers en andere overgangsklachten kan verminderen.
In de natuurgeneeskunde benadert men klachten anders dan in de westerse geneeskunde:
men gaat ervan uit dat een gezond lichaam ontstane schommelingen goed kan opvangen.
De therapie is er dan ook vooral opgericht om het lichaam zo gezond mogelijk te maken. Dit
in tegenstelling tot de westerse benadering, hier gaat men uit van de klachten die ontstaan
zijn en vervolgens worden deze behandeld.

Tevens gaat men in de natuurgeneeskunde uit van een holistisch mensbeeld; men kijkt naar
het fysieke lichaam maar ook naar het emotionele en mentale stuk van de mens.
De Natuurgeneeskundige zal dus verschillende aspecten bekijken om de vrouw met
opvliegers in de overgang te ondersteunen:

Voedingsadviezen
Het algemene advies dat voor iedereen geldt is:
• Zoveel mogelijk onbewerkte voeding te eten. Dus zo min mogelijk kant en klaar,
pakjes, zakjes enz.
• Geen geraffineerde suiker, of suikervervangers, vaak in de vorm van snoep, koekjes,
frisdrank ed.
• Voldoende voedingsvezels in de vorm van groente en fruit.
• Vaak wordt het eten van vlees ontraden en m.n. rood en vet vlees. Hierover zijn de
meningen overigens wel verdeeld, als je namelijk met de stofwisseling typologieën
werkt dan kan het advies wel zijn om meer vet, eiwit en vlees te eten, maar dat is
een theorie die op deze plek te ver gaat om over uit te wijden.
• Gebruik goede vetten, zoals roomboter, olijfolie enz. geen chemisch bewerkte vetten
zoals halvarine en margarine.
• Voldoende water drinken, minimaal 2 liter per dag.
• Koffie, zwarte thee en alcohol beperken.
• Beperk dierlijke melkproducten.
Bij opvliegers kun je nog specifieker zijn:
•
•
•
•
•

Geen suiker, want suiker brengt hitte in het lichaam.
Koffie, zwarte thee en alcohol zijn ook producten die extra hitte in het lichaam
brengen.
Groene thee heeft een verkoelende werking (ook al wordt deze warm gedronken).
Kruiden en scherpe specerijen zoals knoflook, gember, peper, chili enz. voegen hitte
toe.
Peulvruchten en gefermenteerde soja bevatten Isoflavonen (een van de Fytooestrogenen) die lijken op de natuurlijke oestrogenen en kunnen dus helpen om de
hormonale balans te herstellen.
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•

Water, liefst warm, met citroen helpt het lichaam om te ontgiften en ondersteund de
werking van de lever.

Voedingssupplementen
Natuurgeneeskundigen kunnen voedingssupplementen voorschrijven om de opvliegers te
verminderen. Een aantal van deze supplementen zijn ook als zelfzorgmiddel vrij verkrijgbaar
bij apotheek of drogist.

Het gaat hierbij ook vooral om Fyto-oestrogenen, de plantaardige stoffen die sterk lijken op
oestrogenen, deze kunnen helpen om de hormonale balans te herstellen.
Dit zijn onder andere:
• Hop
• Rode Klaver
• Zilverkaars
Dan wordt er ook nog gebruikt:
• Dong Quai ofwel Angelica Sinensis ofwel Chinese engelwortel, is een kruid uit de
traditionele Chinese geneeskunde en wordt daar traditioneel al eeuwenlang
gebruikt. Onderzoek heeft aangetoond dat het niet alleen opvliegers verminderd,
maar ook helpt bij andere vrouwenkwalen en bij slecht slapen en vermoeidheid.
• Salie (salvia) reguleert de interne thermostaat. Daardoor verminderen opvliegers en
het nachtelijk zweten. En salie bevat ook weer fyto-oestrogenen.

Andere Natuurgeneeskundige interventies
Waar een natuurgeneeskundige ook altijd naar zal kijken, is het emotionele en mentale
welbevinden van de cliënt.
Zit de vrouw goed in haar vel, is er veel stress, kan iemand goed ontspannen enz. Hierin kun
je als natuurgeneeskundig therapeut zeker ook veel ondersteuning bieden, wat kan leiden
tot een significante vermindering van klachten.
Dan kun je denken aan o.a. Mindfullness, Yoga, Tai Qi, Ademtherapie en natuurlijk ook aan
massages, zoals bijv. lichaamsmassages of natuurlijk VoetreflexPlus massages, waar deze
scriptie en bijbehorend onderzoek over gaat.

Metafysische benadering van Opvliegers
Graag wil ik even in het kort duiden wat Metafysica is:
Het is de wetenschap die zich niet bezighoudt met de werkelijkheid zoals je deze waarneemt
met behulp van je zintuigen of door instrumenten te gebruiken (wat bijv. de Fysica doet),
maar op zoek gaat naar het wezen van die werkelijkheid en wat daarachter zit.
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Het is me opgevallen dat je dit ook terugziet in volkswijsheden en gezegdes; ‘wat ik allemaal
aan mijn hoofd heb’ of ‘wat heb je op je lever’ of ‘ik zit ergens mee in mijn maag’. Vaak zie je
dat deze gezegdes een kern van waarheid bevatten en mensen ook fysieke klachten hebben
als deze gezegdes van toepassing zijn.
De overgang kan en moet ook metafysisch bekeken worden; het is een tijd waarin de vrouw
overgaat van de fase van vruchtbare vrouw, vaak moeder met veel zorgtaken, naar de rijpe
jaren van oudere, wijze vrouw. Het is een tijd waarin de balans van het leven opgemaakt

wordt. Het is dus veel meer dan een verandering in hormonen, het is ook een grote
verandering op spiritueel en emotioneel niveau.
In deze tijd vinden er vaak grote veranderingen plaats in gezinssamenstelling, in werk, in de
rol als partner.
De vrouw kan opnieuw keuzes gaan maken om invulling te geven aan haar leven. Omdat
m.n. een aantal zorgtaken wegvallen kan de energie weer gebruikt worden voor persoonlijke
ontwikkeling, creativiteit, het creëren van een nieuwe identiteit.
Maar dat betekent ook dat men dingen mag en zelfs moet loslaten, dat is een gegeven
waarvan zich iedere vrouw bewust moet worden, op haar eigen manier en in haar eigen
tempo.
Opvliegers in de overgang kan men metafysisch zien als het tegenhouden van nieuwe
energie, het vasthouden aan de oude fase en het tegenhouden van de nieuwe fase.
Daar waar men energie wil tegenhouden ontstaat hitte…
Als het een vrouw lukt om de overgang bewust te benutten voor bezinning en de nieuwe
fase te omarmen, helpt dat om klachten van de overgang te verminderen of zelfs te doen
verdwijnen.

Benadering van Opvliegers door de Chinese Geneeskunde
In de Chinese Geneeskunde werd al 5000 jaar geleden de fysiologie van de vrouw
bestudeerd en beschreven in de Suwen, een oud chinees geschrift over de mens tussen
hemel en aarde.
De Traditionele Chinese Geneeskunde ofwel TCG gaat bij vrouwen uit van levensfases van
steeds 7 jaar:
• 1e 7 jaar: 0-7; de Nier Qi is overvloedig en het gebit wordt gevormd
• 2e 7 jaar: 7-14; de eerste menstruatie is een feit
• 3e 7 jaar: 14-21; het lichaam is vitaal, verstandskiezen komen door
• 4e 7 jaar: 21-28; de vrouw is in de bloei van haar leven, botten en spieren zijn op zijn
sterkst
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•
•
•

5e 7 jaar: 28-35; het hoogtepunt is voorbij, de eerste rimpels verschijnen
6e 7 jaar: 35-42; het haar begint grijs te worden
7e 7 jaar: 42-49; de vrouw is niet langer vruchtbaar, de menstruatie stopt

De overgang is ook volgens de TCG een periode in het leven van de vrouw waarin een
nieuwe balans gevonden moet worden. Dit hoeft niet gepaard te gaan met klachten.
Door het minder worden van Nier Qi, en dan m.n. van Yin, neemt ook de productie van
bloed af. Doordat Yin en Yang nauw met elkaar verbonden zijn zal de Yang Qi van de Nier uit

balans raken. Dit alles heeft ook tot gevolg dat de Lever problemen krijgt (zie verderop de 5
elementen uitleg).
Tevens vermindert de productie van nahemelse energie na het 35e levensjaar, waardoor er
eerder aanspraak gemaakt wordt op de Jing (de voorhemelse energie) van de Nier.
Doordat de menstruatie stopt, gaat niet elke keer bloed verloren. Dit is belangrijk omdat de
productie van bloed al is afgenomen door verminderde Nier Qi en de problemen met de
Lever.
De vrouw zal haar levensstijl moeten aanpassen en zuinig moeten zijn met de energie en het
bloed dat er nog is.
In onze maatschappij is het echter vaak zo dat vrouwen in de overgang drukker zijn dan ooit.
Ze hebben vaak pas laat, tussen 30 en 40 jaar, kinderen gekregen, waardoor deze kinderen
vaak nog thuis wonen, soms zelfs nog in de puberteit zijn. Daarbij zijn ze veelal mantelzorger
voor hun bejaarde, hulpbehoevende (schoon)ouders. En dan hebben ze ook nog een
veeleisende baan. Dit alles maakt het moeilijk om zonder klachten door de overgang te
komen.
In de TCG worden vrouwen gezien als Yin (mannen als Yang) en het belangrijkst voor de
vrouw is het Bloed.
In de onderbuik vind je de Bao, die bij vrouwen staat voor de baarmoeder en alle
bijbehorende structuren zoals de eierstokken en de eileiders. Vanuit de Bao ontspringen de
wondermeridianen: de Du Mai (de Zee van Yang), Ren Mai (de Zee van Yin) en de Chong Mai
(de Zee van 12 meridianen).
De functie van de Zi Bao (uterus/baarmoeder) is het regelen van de menstruatie, de
bevruchting en de zwangerschap. De functie is zowel Yin als Yang:
Yin: opslaan van Bloed en het voeden van de foetus bij zwangerschap.
Yang: Bloed afstoten tijdens de menstruatie, en de Baby uitdrijven tijdens de bevalling.
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De Zi Bao (uterus) is dmv de meridiaan Bao Luo verbonden
met de Shèn (Nier), hierdoor wordt Qi en Jing van de Nier
naar de baarmoeder gebracht.
De Bao Mai is de meridiaan die Zi Bao verbindt met Xin
(Hart), deze zorgt voor een fysieke verbinding maar ook een
verbinding op spiritueel niveau, Hart en Buik zijn verbonden
in het bewustzijn van de vrouw.
In de overgang draait de stroomrichting van de Bao Mai, de
grote meridiaan die Xin (Hart) met Zi Bao (Uterus) verbindt,
om richting het Hart.
Waardoor Xin (het Hart) meer bloed en Jing (Nierenergie)
krijgt voor huisvesting van de Shen (Ziel van het Hart).
De vrouw gaat meer naar haar Hart luisteren, de intuïtie
wordt sterker
De TCG ziet de vrouw na de overgang als ‘wijze vrouw’.
Als er goede vrije stroom van Qi is (taak van de Lever) zal deze omkering zonder grote
problemen verlopen en zal de vrouw weinig last van de overgang ondervinden.

Orgaan of meridiaanproblematiek?
Het gaat bij opvliegers om een orgaanprobleem, want het is een probleem binnen in het
lichaam.

Om welk orgaan gaat het?
Het kan om verschillende organen gaan:
• Nier:
Hier ligt de basis voor Yin en Yang, hierin ontstaat een disbalans o.a. door de
toenemende leeftijd, er treedt een Yin tekort op. Opvliegers (exces van Yang) door
het Yin tekort, manifesteren zich in de yin tijd van de dag; ze beginnen in de
10

•
•

namiddag en gaan door in de avond/nacht. Hierbij zie je ook andere klachten:
duizeligheid en tinnitus omdat er onvoldoende voeding is voor de hersenen en oren.
Lever:
Hier ontstaat vaak een Qi-stagnatie, opvliegers die daardoor ontstaan beginnen al in
de ochtend en zijn de hele dag aanwezig.
Hart:
Hier kan een Bloedleegte ontstaan, transpiratievocht valt onder het Hart. Is het hart
betroffen hebben de vrouwen ook last van vermoeidheid en hartkloppingen.

Ba Gang met betrekking tot opvliegers
Intern-extern
Hitte-kou
Volte-leegte

Intern
Hitte
Leegte
Volte

Yin-yang

Yang

Want het is een orgaan probleem
Opvliegers brengen hitte
Meestal treden opvliegers in de middag,
avond en nacht op
Zijn de opvliegers de hele dag aanwezig gaat
het om volte
Opvliegers zijn warm en stijgen

De 3 verschillende ziekteoorzaken volgens de TCG
Klimaatfactoren
Deze kunnen zowel de buitenkant, huid, spieren, gewrichten en meridianen van het lichaam
aanvallen.
Maar ook de binnenkant van het lichaam, de organen.
Verder kan er door orgaanzwakte ook kou, warmte, wind ontstaan.
De klimaatfactoren die een rol spelen bij opvliegers zijn:
•

Externe warmte;
In een warme omgeving of door te warme kleding zullen de opvliegers toenemen

•

Interne warmte;
Door yin leegte, hierbij ziet men nachtzweten,
warmtegevoel in de avond/nacht en onrustig
slapen, vaak wakker worden.
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•

Koude;
Koude voeten hebben een directe invloed op het functioneren van de eierstokken.
Dit kan samengaan met opvliegers; de hitte gaat naar het hart.

Emoties
Emoties kunnen rechtstreeks de interne organen uit balans brengen. Andersom geldt het
ook, bijv. als je ongezond eet en daardoor raakt de Milt in de problemen kan dat piekeren in
de hand werken.
De 7 emoties gekoppeld aan de organen die de TCG kent:
1 Woede tast de lever aan
2 Vreugde (overmatig) tast het hart aan
3 Verdriet tast de long en ook het hart aan
4 Zorgen tasten de long en de milt aan
5 Piekeren tast de milt aan
6 Schrik/angst tast de nier aan
7 Emotionele shock tast het hart aan (academy, 2018).
Er is al benoemd dat opvliegers te maken hebben met een onbalans in met name de Nier, de
Lever en het Hart.
Uit bovenstaande volgt dat vooral woede, verdriet, schrik/angst, overmatige vreugde en
emotionele shock invloed kunnen hebben op opvliegers.
Diverse ziekteoorzaken
Deze kunnen zowel binnen als buitenkant van het lichaam aanvallen:
• Constitutie
Als er in de aanleg, erfelijk bepaald al problemen zijn, bijv. dat de moeder van de
vrouw ook veel last van opvliegers had, is de kans groter dat de dochter ook last van
opvliegers krijgt.
Ook is de hoeveelheid Jing die bij de geboorte is meegekregen van belang. Dit is niet
helemaal een vaststaand feit, door gezonde leefstijl, voeding kan men dit ook positief
beïnvloeden.
• Als een vrouw te veel zwangerschappen, bevallingen maar ook miskramen achter
elkaar heeft gehad verzwakt dit de Nier. Voldoende rust en goede voeding tijdens de
zwangerschap en voor en na de bevalling beïnvloedt dit weer positief.
• Voeding is een belangrijke ziekteoorzaak;
Hete kruiden, koffie, alcohol versterken het opwaarts gaan van de energie, deze kan
men dus het beste vermijden.
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•

•

•
•

Lage glucosewaarden in het bloed geeft stress voor het lichaam en heeft een nadelig
effect op de bijnier, die in de overgang een deel van oestrogeenproductie
overneemt. Dus men dient regelmatig, gezond te eten en geen crash diëten te
volgen.
Leefstijl;
-Stress is bijzonder schadelijk omdat hierdoor de Lever snel in de problemen komt.
En de Lever is belangrijk voor de goede stroom van Qi.
-Te veel werken, of werk doen dat je eigenlijk niet leuk vindt is een belangrijke
oorzaak van uitputting van de Nier.

Beweging;
Te weinig is niet goed omdat er in de overgang al een achteruitgang is van de
bloedcirculatie en deze dus zeker ondersteuning kan gebruiken. Regelmatig,
gedoseerd bewegen en dan liefst in de buitenlucht is zeker aan te raden. Ook blijven
hierdoor de botten en spieren in een goede conditie.
Te veel sporten is ook niet goed, het is belangrijk om je energie in zijn algemeenheid
niet uit te putten.
Roken is altijd schadelijk maar in de overgang extra, het droogt uit kost Yin en
uiteindelijk ook Jing, de basisenergie uit de Nier.
Klachten van Hitte, dus ook opvliegers nemen door roken toe.
Sociale aspect
Het is van belang hoe de vrouw zichzelf accepteert in de nieuwe fase van haar leven
maar natuurlijk ook hoe de samenleving met deze vrouwen omgaat. Als er weinig
respect en waardering voor de oudere vaak wijze vrouw is, kan dit de overgang
bemoeilijken, komt er wrijving -> hitte -> opvliegers.
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In kaart brengen en verklaren van opvliegers volgens de 5 elementenleer

•

Het Waterelement met daarin de Nier wordt door de toenemende leeftijd zwakker.

•

Hierdoor voedt het Waterelement het Houtelement met daarin de Lever
onvoldoende, (moeder voedt het kind niet) er kan LeverQi stagnatie ontstaan, de Qi
kan niet meer vrij stromen, er ontstaat Lever Yang stijging -> opvliegers.

•

Het Waterelement kan het Vuurelement met daarin het Hart niet meer voldoende
blussen -> opvliegers.

•

Vaak zie je in het Aarde element (Milt) ook problemen ontstaan door onjuiste
voeding. Dit geeft dan een onbalans op de Aarde-Hout as. Waardoor de Lever het
extra moeilijk krijgt.

14

Wetenschappelijk onderzoek van Opvliegers in relatie tot
voetreflextherapie
1 Gepubliceerd 22-12-2003
Randomised controlled trial of reflexology for menopausal symptoms (Jan Williamson,
2003).
Er werd onderzoek gedaan onder 76 vrouwen tussen de 45 4n 60 jaar die klachten hadden in
relatie tot de menopauze.
De vrouwen kregen 9 sessies massages:
Ofwel specifieke voetreflexmassages
Ofwel niet specifieke voetmassages,
Deze massages werden door 4 reflexologen gegeven gedurende een periode van 19 weken.
Het resultaat m.b.t. opvliegers was dat er in beide groepen verbetering optrad, er was
nauwelijks verschil in de reflexologie behandelingen of de niet specifieke voetmassage.
Conclusie: voetmassage helpt in ieder geval tegen opvliegers, in dit onderzoek werd niet
aangetoond dat voetreflexmassages beter helpen dan niet specifieke voetmassage.
2 gepubliceerd 2015
Het effect van VoetreflexPlusTM therapie op de kwaliteit van leven bij patiënten met
verschillende aandoeningen en klachten (Marga van Erp, Annelies Rehorst, Ton
Couwenberg, Marij Schüsler, 2015).
Het doel van dit onderzoek was, te onderzoeken wat het effect is van VoetreflexPlus
therapie op de kwaliteit van leven van cliënten met diverse aandoeningen en klachten en of
het effect van de therapie bij bepaalde klachten of aandoeningen groter of kleiner is. Het
onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau Soffos op verzoek van opleidings- instituut
Total Health (www.totalhealth.eu) te Breda.
In dit onderzoek zijn de resultaten gemeten die zesentwintig studenten van de opleiding
VoetreflexPlus behaalden bij de massages die in het kader van hun afstudeerscriptie
gegeven werden in het studiejaar 2013-2014.
Conclusie: Door de 107 cliënten die behandeld zijn door derdejaars studenten, zijn tweemaal
‘kwaliteit van leven’ vragenlijst ingevuld, voor het begin van de behandelingen en daarna. Er
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werden 306 klachten en aandoeningen gemeld. De resultaten bij deze groep duiden erop dat
de VoetreflexPlus massages bij een aantal klachten leidt tot een significante verbetering.
De reden dat ik bovenstaand onderzoek aanhaal, ook al is dit niet specifiek op opvliegers
gericht, is dat het uitgevoerd is in opdracht van mijn opleidingsinstituut.
Verder is het erg moeilijk om goede studies te vinden op het gebied van voetreflextherapie
en al helemaal gericht op opvliegers

Ik denk ook dat natuurgeneeskundige interventies erg moeilijk te onderzoeken zijn op de
manier waarop de reguliere geneeskunde medicijnen of interventies onderzoekt.
Alleen al het dubbelblind onderzoek waarbij gebruik wordt gemaakt van een controlegroep
die placebo’s krijgt druist tegen het natuurgeneeskundig principe in, dat naar elke mens
afzonderlijk kijkt op een holistische wijze en een interventie op maat toepast.
Ook ziet de reguliere geneeskunde placebo’s als een negatief gegeven terwijl ik denk dat
juist dat placebo-effect laat zien dat de mens een enorm zelf genezend vermogen heeft.
Een feit, waardoor heel veel winst te behalen valt in gezondheid voor de mens.
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Behandelplan
TCM, meridiaan koppels

Westerse zones

Kennismaking, uitleg, selectie cliënten
1.

Nier/blaas meridiaan koppel
Want nier yin leegte wordt in de TCM
gezien als 1e oorzaak van de overgang
en dus van opvliegers.

Zones van de ontspanning
Met als doel:
-Kennismaking van de cliënt met mij VoetreflexPlus
massage
-Om spanning te verminderen want spanning/stress
veroorzaakt meer opvliegers en geeft ook meer last van
opvliegers.
Zones van de hormonen
Want de westerse geneeskunde ziet de
overgang/opvliegers als een verschuiving in de
hormoonhuishouding.

2.

Lever/galblaas meridiaan koppel
Want de lever zorgt voor het
menstruatiebloed, dat stopt tijdens de
overgang en zorgt voor een goede
verdeling van Qi, deze is verstoord bij
een opvlieger.

3.

Lever/galblaas meridiaan koppel, uitleg
zie 2

Zones van het hoofd
Want in het hoofd ligt het temperatuurcentrum, (bij de
hypothalamus) dit is verstoord tijdens een opvlieger.
Tevens extra aandacht voor de hypofyse, ‘de baas’ van
de hormoonklieren.

4.

Nier/blaas meridiaan koppel, uitleg zie
1

Zones van de urinewegen
Om de tijdens de massages vrijgekomen afvalstoffen af
te voeren.
Tevens om te ontzuren, veel overgangsklachten worden
door de natuurgeneeskunde toegeschreven aan de
verzuring van het lichaam.

5.

Chakra massage, met extra aandacht voor het 2e chakra want dit is verbonden met de
voortplantingsorganen, daarnaast is elk chakra met een hormoonklier verbonden; door deze
massage optimaliseer je de samenwerking van alle hormoonklieren en zorg je ervoor dat de energie
weer goed gaat stromen.

6.

Metamorfose massage, om te helpen bij de overgang naar een nieuwe levensfase
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Ondersteunende adviezen
Bij de kennismaking heb ik aan iedere deelnemer een mapje overhandigd met de
vragenlijsten (zie bijlage), hier zat ook een A4 in met de volgende adviezen:
Leefstijladviezen bij opvliegers
•
•
•
•
•
•
•
•

Blijf rustig, probeer te ontspannen, het gaat zo weer over
Probeer stress te vermijden, stressvolle situaties anders te benaderen/bekijken
Vermijd koffie, alcohol, zwarte thee, cacao, scherpe specerijen zoals bijv. gember,
knoflook, peper, chili want deze brengen hitte in je systeem
Ook roken geeft hitte in je systeem
Geef toe aan vermoeidheid als het kan. Ga bijv. op tijd naar bed, heb je behoefte aan
een middagdutje -> doen! Al is het maar 30 min
Neem voldoende lichaamsbeweging in de buitenlucht
Neem tijd voor jezelf
Probeer de nieuwe fase in je leven te verwelkomen en kijk dankbaar terug op de
vorige

Deze adviezen heb ik ook met iedere deelnemer doorgenomen, voor veel dames was een
deel al bekend en logisch. Maar bijv. dat knoflook en gember verhittend zijn bleek niet
algemeen bekend.
En dat een therapeut tegen je zegt dat het goed is om een middagdutje te doen en tijd voor
je zelf te nemen, helpt echt om het ook te doen.
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Cliëntendossier
Om 6 kandidaten te vinden voor mijn onderzoek heb ik
met een aantal cliënten die al in mijn praktijk kwamen
gesproken en deed ik een oproep op Facebook (zie
bijlage), met een overweldigend aantal reacties tot
gevolg.
Ik heb met de dames die het eerst gereageerd hebben
een nadere kennismaking afgesproken en de andere
dames laten weten dat ik voldoende kandidaten had,
waarbij een aantal dames zelfs dan nog wilden komen om
een ‘normale’ behandeling te krijgen.
Dit laat weer zien dat het probleem voor veel vrouwen
toch wel erg groot is en de behoefte aan een behandeling
die werkt nog groter.
(Oomen, 2017).

De 6 cliënten die meededen
Vanwege privacy redenen is de anamnese van de 6 cliënten niet opgenomen in deze versie.
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De massages (zie ook het Behandelplan) en de resultaten:
Cliënte 1
1e massage 29 januari
Massage TCG: Nier/Blaas meridiaankoppel, Westers: de zones van de ontspanning
Westers:
Mw. kwam naar de praktijk toen ik de vragenlijsten nog niet helemaal in orde had, daarom
zijn er van haar geen resultaten 3 dagen na de 1e massage.
Mw. vond het verbazingwekkend dat ze de massage zo fijn vond, gezien haar weerstand om
iemand haar voeten te laten aanraken.
Na 1 week: opvliegers zijn flink verminderd, wat betreft hoeveelheid maar ook wat betreft
intensiteit. Mw. kan het bijna niet geloven.
2e massage 12 februari
Massage TCG: Lever/Galblaas meridiaankoppel, Westers: de zones van de hormonen
Mw. heeft erg koude en witte voeten, mw. bevestigt dit, heeft vaak last van koude voeten.
Massage verliep wederom fijn, verder geen opvallende zaken.
Na 3 dagen.: mw vertelde dat ze de 2e dag na de massage het gevoel had dat er een
energieblokkade was richting handen en voeten; deze waren koud, stijf, hadden een slechte
doorbloeding. Op de 3e dag was dit weg, had ze veel warmere voeten en handen.
De opvliegers waren m.n. ’s nachts duidelijk verminderd. Nu hadden ze wel meer invloed op
de gemoedstoestand en het dagelijks functioneren. Mw. had meer last van
stemmingswisselingen.
Na 1 week blijft het beeld ongeveer gelijk.
3e massage 26 februari
Massage TCG: Lever/Galblaas meridiaankoppel, Westers: de zones van het hoofd
Bij het begin van de massage waren de voeten weer erg koud, echter na de
meridiaanmassage waren ze al duidelijk warmer. De massage verliep fijn, mw. vond het
prettig.
Na 3 dagen: wat opvalt is dat er ’s nachts weer opvliegers waargenomen zijn, alhoewel er
dat maar 2 zijn en de intensiteit niet erg hoog is. Ze hebben wel invloed op de slaapbeleving.
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Verder hebben de opvliegers minder invloed op het dagelijks functioneren en de
gemoedstoestand.
De koude voeten zijn verdwenen! (Lever qi stagnatie is blijkbaar afgenomen na
lever/galblaas meridiaan massage!)
Na 1 week: de opvliegers ’s nachts worden niet meer waargenomen, het slapen gaat beter
en het algeheel welbevinden verbeterd ook. De stemmingswisselingen zijn afgenomen.
4e massage 11 maart
Massage TCG: Nier/Blaas meridiaankoppel, Westers: de zones van de urinewegen
Mw. vertelde dat ze zich duidelijk beter voelt dan voor het begin van de massages, ze heeft
geen koude handen en voeten meer. De opvliegers komen vooral voor op het werk waar het
ook erg warm is (geriatrische afdeling verpleeghuis). Ze zijn daar over het algemeen wel
beter te verdragen.
Bij de massage valt op dat de Blaasmeridiaan op de kuit gevoelig is.
Na 3 dagen: opvliegers zijn duidelijk verminderd in hoeveelheid en intensiteit, het
welbevinden is verbeterd, de stemmingswisselingen zijn weer verminderd. Het doorslapen is
nog niet optimaal (3 waarbij 0=slecht en 10= heel goed)
Na 1 week: het beeld blijft ongeveer gelijk.
Op dit punt van de behandeling moest mijn praktijk sluiten i.v.m. de uitbraak van het
Covid-19 virus.
Op 9 april nog eens telefonisch contact met mw. gehad om te vragen hoe het met haar was,
ook m.b.t. de opvliegers:
‘De opvliegers zijn een stuk minder dan voor de massages, alleen op het werk is het erg
warm en veel stress op dit moment, daar heb ik er op dit moment weer meer last van: vaker
en ook intensiever. Ook ’s nachts lijken ze weer toe te nemen. Zodra ik kan kom ik weer voor
de massages’.
De lijst heeft mw. jammer genoeg niet meer ingevuld.
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Verloop van de hoeveelheid en intensiteit van de
opvliegers cliënte 1
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
voor het 3 dgn na 1 week 3 dgn na 1 week 3 dgn na 1 week 3 dgn na 1 week
na 4
begin
1e
na 1e
2e
na 2e
3e
na 3e
4e
na 4e weken
massage massage massage massage massage massage massage massage laatste
massage
hoeveelheid 7-17 u

hoeveelheid 17-22 u

hoeveelheid 22-7 u

intensiteit 7-17 u

intensiteit 17-22 u

intensiteit 22-7 u

Cliënte 2
1e massage 3 februari
Massage TCG: nier/blaas meridiaankoppel, Westers: zones van de ontspanning
Mw. is al vaker bij mij geweest, had veel te vertellen over haar gezondheidsperikelen;
hartritmestoornissen afgelopen december en in januari weer last gehad van
dikkedarmontsteking, slikt op dit moment alleen nog pro-biotica. Even met mw. overlegd of
het wel handig is om nu met het onderzoek mee te doen, maar mw. wilde het heel graag,
omdat ze de laatste weken weer veel last van opvliegers had.
Massage verliep fijn, door het geklets in het begin vergat ik alleen om de massage in
buikligging te beginnen… maar even zo gelaten.
Na 3 dagen: het aantal opvliegers is flink afgenomen, ook de intensiteit is gedaald
Na 1 week: de daling zet door.
2e massage 10 februari
Massage TCG: lever/galblaas meridiaankoppel, Westers: zones van de hormonen
Ook deze massage verliep heel fijn, mw. vertelde achteraf dat ze de energie voelde stromen!
Na 3 dagen: hoeveelheid is weer afgenomen, intensiteit wel weer wat toegenomen. En wat
opvalt is dat de opvliegers langer duren.
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Na 7 dagen: beeld blijft ongeveer gelijk, duur van de opvliegers is wel weer gedaald.
I.v.m. carnaval en vakantie heeft mw. afspraken verschoven.

En op dit punt van de behandeling moest mijn praktijk sluiten i.v.m. de uitbraak van het
Covid-19 virus.
Ze heeft wel nog een lijst ingevuld op 10 april waaruit blijkt dat de hoeveelheid opvliegers
nog steeds minder zijn dan voor de massages, de intensiteit is wel weer wat toegenomen.
Verder gaat het goed met mw., vertelde ze bij het telefonisch contact, ze hoopt dat ze snel
weer mag komen.

Verloop van de hoeveelheid en intensiteit van de
opvliegers cliënte 2
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
voor het 3 dgn na 1 week 3 dgn na 1 week 3 dgn na 1 week 3 dgn na 1 week
na 4
begin
1e
na 1e
2e
na 2e
3e
na 3e
4e
na 4e weken
massage massage massage massage massage massage massage massage laatste
massage
hoeveelheid 7-17 u

hoeveelheid 17-22 u

hoeveelheid 22-7 u

intensiteit 7-17 u

intensiteit 17-22 u

intensiteit 22-7 u

Cliënte 3
1e massage 3 februari
Massage TCG: Nier/Blaas meridiaankoppel, Westers: de zones van de ontspanning
Mw. is al een paar keer eerder geweest voor ontspanningsmassage.
Ze vond deze massage wel bijzonder, het op de buik beginnen bijv.
Wat opviel was dat op beide voeten het insomniapunt gevoelig was re: 3-4, links: 6-7.
Mw. is ook geen goede slaper, wordt heel snel en ook vaak vroeg wakker.
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Het aantal opvliegers is na 3 dagen en 1 week niet echt veranderd, wel herinnert ze zich niet
dat ze ’s nachts opvliegers gehad heeft. Haar migraine is wel toegenomen, maar ze is druk
bezig met het organiseren van een feest voor de 60e verjaardag van haar man wat deze
toename zou kunnen verklaren.
2e massage 21 februari
Massage TCG: Lever/Galblaas meridiaankoppel, Westers: de zones van de hormonen
Mw. vertelde enthousiast dat ze geen koude voeten meer had, zelfs ’s avonds op de bank
warme voeten.
Massage verliep fijn.
Na 3 dagen: aantal en intensiteit van de opvliegers blijft ongeveer gelijk, behalve ’s nachts
kan mw. het niet benoemen, wordt er niet wakker van in ieder geval.
Na 1 week: beeld blijft ongeveer gelijk.
3e massage 5 maart
Massage TCG: Lever/Galblaas meridiaankoppel, Westers: de zones van het hoofd
Na 3 dagen/1 week: Wederom geen duidelijke afname te zien van hoeveelheid en intensiteit
van de opvliegers overdag, maar ondanks alcohol gebruik tijdens carnaval en het feest ook
niet méér opvliegers gehad. En ’s nachts maakt mw. ze niet meer bewust mee, wordt wel ’s
morgens bezweet wakker.
Migraine is ook niet meer geworden ondanks karnaval en feest, iets waar ze heel blij mee is.
En op dit punt van de behandeling moest mijn praktijk sluiten i.v.m. de uitbraak van het
Covid-19 virus.
Op 14 april, na ongeveer 4 weken heb ik weer contact opgenomen met mw.; Het gaat best
goed, het aantal opvliegers zijn verminderd, intensiteit niet.
Ze zegt: ‘Tot nu toe vond ik de behandeling heel goed, heel ontspannend. Jammer dat het nu
niet door kan gaan. Ik hoop dat we gauw opnieuw kunnen beginnen.’
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Verloop van de hoeveelheid en intensiteit van de
opvliegers cliënte 3
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
voor het 3 dgn na 1 week 3 dgn na 1 week 3 dgn na 1 week 3 dgn na 1 week
na 4
begin
1e
na 1e
2e
na 2e
3e
na 3e
4e
na 4e weken
massage massage massage massage massage massage massage massage laatste
massage
hoeveelheid 7-17 u

hoeveelheid 17-22 u

hoeveelheid 22-7 u

intensiteit 7-17 u

intensiteit 17-22 u

intensiteit 22-7 u

Cliënte 4
1e massage 4 februari
Massage TCG: Nier/Blaas meridiaankoppel, Westers: de zones van de ontspanning
Massage verliep fijn, mw. was blij verrast, vond het heerlijk, kon goed ontspannen.
Na 3 dagen: aantal en intensiteit van de opvliegers is vrijwel gelijk gebleven.
Ze vertelde wel enthousiast dat ze de 1e nacht na de massage supergoed geslapen had en
niet 1 keer wakker geworden was.
Na 1 week: beeld blijft ongeveer gelijk.
2e massage 17 februari
Massage TCG: Lever/Galblaas meridiaankoppel, Westers: de zones van de hormonen
Massage verloopt ontspannen.
Mw. is heel enthousiast, vertelt dat ze ook na het onderzoek wil blijven komen omdat ze de
massages heel fijn vindt en het haar goed doet!
Na 3 dagen: aantal opvliegers is vrijwel gelijk gebleven, intensiteit is iets afgenomen.
Na 1 week: het aantal en ook de intensiteit van de opvliegers is gedaald.
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3e massage 3 maart
Massage TCG: Lever/Galblaas meridiaankoppel, Westers: de zones van het hoofd
Ook deze massage verloopt heel prettig, zonder bijzonderheden.
Na 3 dagen/ 1 week: de daling van het aantal en de intensiteit houdt aan.
En op dit punt van de behandeling moest mijn praktijk sluiten i.v.m. de uitbraak van het
Covid-19 virus.
Op 10 april nog contact gehad met mw., ze schrijft het volgende:
‘Tot nu toe gaat het goed met de opvliegers. Even waren er weer meer maar dat kwam door
de stress met Corona. Ik vond de behandelingen geweldig en zal daar zeker mee door gaan.
Hopelijk tot gauw!’

Verloop van de hoeveelheid en intensiteit van de
opvliegers cliënte 4
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
voor het 3 dgn na 1 week 3 dgn na 1 week 3 dgn na 1 week 3 dgn na 1 week
na 4
begin
1e
na 1e
2e
na 2e
3e
na 3e
4e
na 4e weken
massage massage massage massage massage massage massage massage laatste
massage
hoeveelheid 7-17 u

hoeveelheid 17-22 u

hoeveelheid 22-7 u

intensiteit 7-17 u

intensiteit 17-22 u

intensiteit 22-7 u

Cliënte 5
1e massage 4 februari
Massage TCG: Nier/Blaas meridiaankoppel, Westers: de zones van de ontspanning
1e massage verliep fijn, mw was blij verrast, wist niet wat ze ervan kon verwachten.
Ze stopt vandaag met haar dieetprogramma, net op tijd voor carnaval ;-).
Na 3 dagen: de 1e dag ’s middags even opvallend veel opvliegers gehad, ’s nachts echter
helemaal geen.
Na 1 week: situatie weer ongeveer als voor de massage
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2e massage 17 februari
Massage TCG: Lever/Galblaas meridiaankoppel, Westers: de zones van de hormonen
Mw. vertelde dat ze vorige week een buik/rug massage had gehad in het kader van het
afvallen, daarna heeft ze opvallend veel en intense opvliegers gehad gedurende 24 uur.
Daarna weer genormaliseerd.
Massage verliep fijn, zonder bijzonderheden.
Na 3 dagen: aantal opvliegers zijn afgenomen m.n. ’s nachts, intensiteit blijft gelijk
Na 1 week: beeld blijft gelijk
3e massage 2 maart
Massage TCG: Lever/Galblaas meridiaankoppel, Westers: de zones van het hoofd
Massage verliep heel fijn, mw vertelde dat ze op een gegeven moment een warme
golf/energiestroom door zich heen voelde gaan.
Na 3 dagen/ 1 week: overdag geen opvliegers meer gehad, ‘s avonds en ’s nachts nog 1, deze
is dan wel intens.
En op dit punt van de behandeling moest mijn praktijk sluiten i.v.m. de uitbraak van het
Covid-19 virus.
Na ongeveer 4 weken, 13 april schrijft mw:
‘Na het stoppen van de massages lijken de klachten weer terug, m.n. ’s nachts, maar wel in
minder heftige mate’
Volgens de ingevulde lijst zijn er overdag geen opvliegers, ’s nachts wel met dezelfde
intensiteit als de laatste 2 meetdagen (8).
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Verloop van de hoeveelheid en intensiteit van de
opvliegers cliënte 5
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
voor het 3 dgn na 1 week 3 dgn na 1 week 3 dgn na 1 week 3 dgn na 1 week
na 4
begin
1e
na 1e
2e
na 2e
3e
na 3e
4e
na 4e weken
massage massage massage massage massage massage massage massage laatste
massage
hoeveelheid 7-17 u

hoeveelheid 17-22 u

hoeveelheid 22-7 u

intensiteit 7-17 u

intensiteit 17-22 u

intensiteit 22-7 u

Cliënte 6
1e massage 30 januari
Massage TCG: Nier/Blaas meridiaankoppel, Westers: de zones van de ontspanning
De massage verliep fijn zonder bijzonderheden.
Na 3 dagen: wel nog een aantal opvliegers, intensiteit iets verminderd.
Na 1 week: daling in aantal opvliegers en intensiteit.
2e massage 12 februari
Massage TCG: Lever/Galblaas meridiaankoppel, Westers: de zones van de hormonen
Mw. merkt op dat opvliegers zijn verminderd. Vertelt dat ze sinds 3 februari ziek thuis is
i.v.m. concentratiestoornissen en heel laag energieniveau, noemt het zelf een Burn out. Wil
wel heel graag doorgaan met de massages.
De massage verliep prima, mw. kon goed ontspannen, had genoten vertelde ze. In het
gebied van de schildklier dorsaal voelde ik ‘gruis’. Dit nam af door de massage.
Na 3 dagen: beeld blijft ongeveer gelijk.
Na 1 week: aantal en intensiteit flink afgenomen.
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3e massage 6 maart
Massage TCG: Lever/Galblaas meridiaankoppel, Westers: de zones van het hoofd
Deze afspraak is 1 week verschoven door mw. i.v.m. vakantie, mw. vertelt dit meteen te
merken-> meer opvliegers, m.n. ’s nachts en algeheel welbevinden is duidelijk minder.
Massage verliep ontspannen, was fijn.
Na 3 dagen: ’s nachts toename van aantal en lichte toename van de intensiteit van de
opvliegers.
Na 1 week: niet genoteerd, was de dag van de 4e massage.
4e massage
Massage TCG: Nier/Blaas meridiaankoppel, Westers: de zones van de urinewegen
Het gaat niet zo goed met mw., haar hoofd loopt helemaal over. Ook weer meer opvliegers,
komt ook door haar stress, vertelt ze. Bedrijfsarts heeft ziekteverlof verlengt tot 14 april.
Bij de massage was de blaas meridiaan op de kuit op beide benen gevoelig, deze voelde ook
‘hobbelig’.
Na 3 dagen/1 week: het aantal opvliegers is weer toegenomen, de intensiteit is niet meer zo
hoog als dat deze geweest is. Het algeheel welbevinden is wel weer verbeterd 5->7.
En op dit punt van de behandeling moest mijn praktijk sluiten i.v.m. de uitbraak van het
Covid-19 virus.
Na ongeveer 4 weken, 14 april schrijft mw.:
‘Het is voor mij duidelijk dat de voetreflex behandeling helpt voor de opvliegers. Er is een
duidelijk verschil in het aantal opvliegers per dag als ik niet behandeld word. Het voelbaar
effect van de opvliegers is ook heftiger/warmer en ze duren langer. Kortom: ik mis de
behandelingen’
Er is inderdaad op de lijst een duidelijke toename in aantal en intensiteit te zien, ook het
algeheel welbevinden is gezakt: 5.5
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Verloop van de hoeveelheid en intensiteit van de
opvliegers cliënte 6
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
voor het 3 dgn na 1 week 3 dgn na 1 week 3 dgn na 1 week 3 dgn na 1 week
na 4
begin
1e
na 1e
2e
na 2e
3e
na 3e
4e
na 4e weken
massage massage massage massage massage massage massage massage laatste
massage
hoeveelheid 7-17 u

hoeveelheid 17-22 u

hoeveelheid 22-7 u

intensiteit 7-17 u

intensiteit 17-22 u

intensiteit 22-7 u

Conclusie
Verminderen VoetreflexPlus behandelingen de hoeveelheid en de intensiteit van
opvliegers in de overgang?
Dit is in mijn onderzoek tot nu toe, met een JA te beantwoorden. Het blijkt wel voor iedere
cliënte verschillend te zijn, de een bemerkt meer en langer verbetering dan de ander. Dit is
natuurlijk ook logisch, want iedere cliënte is uniek, met haar eigen unieke geschiedenis. Dit
maakt ook de behandeling met een standaard behandelplan niet perfect.
Het lijkt er ook op dat het zinvol is om geregeld te blijven behandelen, de meeste cliënten
geven aan dat na het stoppen de klachten weer toenemen. Daarbij moet wel vermeld
worden dat het Behandelplan natuurlijk nog niet afgerond was.
Het is dan ook bijzonder jammer dat ik niet alle behandelingen uit het behandelplan heb
kunnen uitvoeren, door de uitbraak van het Covid-19 virus, wellicht dat dan de resultaten
nog duidelijker zouden zijn.
Ik zal het behandelplan voor de 6 cliënten ook afmaken zodra we weer aan het werk kunnen
en ben zeer benieuwd wat het eindresultaat zal zijn.
En ik zal de massages van dit standaard behandelplan in de toekomst zeker inpassen in een
behandelplan op maat, bij toekomstige cliënten.
Dit ‘JA’, zie ik overigens ook bij collega’s die een soortgelijk onderzoek hebben gedaan en
scriptie hebben gemaakt.
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Terugkijkend op het doen van onderzoek en het maken van mijn scriptie
In het najaar van 2019 heb ik erg aangehikt tegen het beginnen met de scriptie, dit kwam
deels door persoonlijke omstandigheden, deels omdat ik het ook erg lastig vond een begin te
vinden. De ondersteuningslessen hebben me daar wel goed bij geholpen.
In januari 2020 heb ik de schouders eronder gezet en vond ik ook de drive om met de
scriptie aan de slag te gaan en ben ik me gaan verdiepen in de literatuur en de manier
waarop ik het zou gaan aanpakken.
Een aantal vrouwen die al bij me in de praktijk kwamen hadden al gevraagd om mee te
mogen doen.
En na mijn oproep op Facebook op 28 januari raakte alles in een stroomversnelling.
Er waren veel vrouwen die graag mee wilden doen, te veel…
Dus ik heb met diegenen die het eerst gereageerd hebben een afspraak gemaakt. En ben
met 6 dames aan de slag gegaan.
Wat ik een volgende keer anders zou doen:
• Toch eerder beginnen.
• Na de eerste afspraak bleek dat ik mijn vragenlijst nog wilde aanpassen, dus de
eerste cliënte heeft niet meteen de goede lijsten gehad.
• Beter was geweest, als ik de dames, voor de eerste afspraak, al de lijsten met de
hoeveelheid opvliegers enz. had laten invullen. Nu hebben ze deze in feite na de
eerste afspraak/massage ingevuld, wat natuurlijk niet accuraat is. Dit zou ik zeker
anders doen bij een volgend onderzoek.
• Ik heb op de vragenlijsten heel veel gegevens verzameld, niet alleen over opvliegers
maar ook bijv. over slapen, kwaliteit van leven enz., toen ik deze in de grafieken
wilde verwerken was dit zeer onoverzichtelijk. Dus heb ik besloten alleen de
gegevens over opvliegers in de grafieken te zetten, omdat hier ook mijn scriptie over
gaat. Het was trouwens wel fijn om deze gegevens te hebben en te bespreken.
Wat goed ging:
• De massages gingen heel goed, alle dames, zonder uitzondering, vonden ze heel fijn
en waardevol.
• En wat ik heel fijn vond was het 6 keer herhalen van elk massageprotocol waardoor
ik dit heel goed in mijn hoofd kreeg. Een bijkomend voordeel!
• Eenmaal bezig met het verzamelen van materiaal en gegevens uit de massages voor
de scriptie ging het ook prima.
• Toen mijn praktijk gesloten was en ik dus niet meer verder kon met het behandelplan
heb ik steeds contact gehouden met mijn cliënten om hun op de hoogte te houden
en heb zelfs nog wat tips hier en daar kunnen geven. Allemaal gaven ze aan graag,
zodra het weer mogelijk is, terug te komen voor het afmaken van het behandelplan
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Bijlagen
•
•
•

De oproep op Facebook
De intake vragenlijst
De vragenlijst voor/tijdens/na de massages
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Bijlage 1 De oproep op Facebook 28 januari
Beste mensen,
Ik ben alweer bezig aan mijn 3e en laatste jaar van mijn HBO-opleiding tot VoetreflexPlus
therapeut en ga een scriptie schrijven over opvliegers.
Hiervoor ga ik onderzoek doen om aan te tonen hoe effectief VoetreflexPlus massages zijn.
Het doel is om de intensiteit en de hoeveelheid van de opvliegers te verminderen of zelfs te
laten verdwijnen!
Het onderzoek omvat o.a. 6 massages van ongeveer 45 min. Deze worden gegeven verspreid
over 12 weken.
Dus heb jij last van opvliegers, of ken je iemand die met dit fenomeen kampt, neem dan
contact met mij op voor verdere informatie.
Delen: heel graag!
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Bijlage 2 Intake vragenlijst
Geboortedatum
1e menstruatie
Zwangerschappen
Menstrueer je nog?
Nee, wanneer laatste keer
Ja, hoe vaak en hoe
Wanneer is vlgs jou de
overgang begonnen?
(Onregelmatige menstruaties,
stemmingswisselingen enz)
Gebruik je op dit moment iets
tegen opvliegers? Zo ja, wat?
Wat is het effect?
Heb je in het verleden iets
tegen opvliegers gebruikt? Zo
ja wat?
Wat was het effect?
Rook je? Zo ja, hoeveel?
Drink je alcohol? Zo ja, hoe
vaak/veel?
Drink je koffie? Zo ja, hoe
vaak/veel?
Sport je? Zo ja, hoe
vaak/veel?
Welk werk doe je?
Hoeveel stress levert dit op?
0-10 0=niet 10=heel veel
Ben je op dit moment in
behandeling of onlangs
geweest ivm een ernstige
aandoening?
Ben je de komende 12 weken
beschikbaar?
Andere belangrijke zaken?
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Bijlage 3 Vragenlijst voor/tijdens /na de massages
Nu

3 dgn na
1e
massage

1 week
na 1e
massage

3 dgn na
2e
massage

1 week
na 2e
massage

3 dgn na
3e
massage

1 week
na 3e
massage

3 dgn na
4e
massage

1 week
na 4e
massage

Nu

3dgn na
1e
massage

1 week
na 1e
massage

3dgn na
2e
massage

1 week
na 2e
massage

3 dgn na
3e
massage

1 week
na 3e
massage

3 dgn na
4e
massage

1 week
na 4e
massage

Hoeveel opvliegers
heb je tussen:
7-17 uur
17-22 uur
22-7 uur
Intensiteit opvliegers
0-10
0= niet 10= heel erg
7-17 uur
17-22 uur
22-7 uur
Hoeveel min duren ze
+/7-17 uur
17-22 uur
22-7 uur
Hoeveel invloed
hebben ze op je
dagelijks functioneren
0-10
0= niet 10= heel veel
Hoeveel invloed
hebben ze op je
gemoedstoestand 010
0= niet 10= heel veel
Hoeveel invloed
hebben ze op je slaap
0-10
0= niet 10= heel veel
Slaap je goed in 0-10
0=slecht 10=heel goed

Slaap je goed door 010
0=slecht 10=heel goed
Welk cijfer geef je je
algeheel welbevinden
0-10
0= slecht 10=heel
goed
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Heb je nog andere
klachten, hoe ernstig
zijn die? 0-10
0=niet 10=heel erg

Opmerkingen:
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