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Thema: Reflexzonetherapie. 

Gasten: Dorien Huijgen en collega’s van de Vakgroep Reflexzonetherapie 

Brabant ZO 

 

Gasten van deze avond: Dorien Huijgen (o.a. oud vrijwilliger van Café Brein) en 

Marga Gijsbers (lid van de Vakgroep Reflexzonetherapie Brabant ZO)  samen met 

een aantal andere collega’s van deze Vakgroep Reflexzonetherapie.  Voor wie het 

wilde ervaren wat reflexzonetherapie kan doen was er de mogelijkheid een korte 

behandeling te ondergaan. Hier werd gretig gebruik van gemaakt. In twee groepen 

hebben de meesten aan de lijve kunnen ondervinden wat reflexzone therapie kan 

betekenen. 

Marion Steinz opent de avond en herhaalt de huisregels waarna zij het woord over 

geeft aan Marga en Dorien voor een uitgebreidere theoretische uitleg met 

PowerPoint.  

Hiervan volgt een korte samenvatting: 

Geschiedenis van de reflexzonetherapie. 

Marga vertelt dat men sinds de oudheid al vertrouwd is met het masseren van 

elkaars handen en voeten. Het is een natuurlijke reactie om, als we pijn hebben, 

even onze hand op de zere plek te leggen en te drukken of te wrijven.  We zagen het 

al bij verschillende oude culturen,  zoals bij de Egyptenaren , Indianen en Chinezen. 

De voorloper van de reflexzonetherapie is de “zone-therapie”.  De Amerikaanse KNO 

arts dr. William Fitzgerald ontdekte dat door druk uit te oefenen op handen en vingers 

er een pijnstillend effect optrad. Hij ontwikkelde dit verder. Dit leidde tot 10 

lengtezones die van boven naar beneden lopen. Hij ontdekte dat intense druk vooral 

op de voeten de zonepaden stimuleerden. Deze zonetheorie is verder ontwikkeld 

door de Amerikaanse fysiotherapeute Eunice Ingham . Zij documenteerde haar 

ervaringen dat de reflexen op de voeten een spiegelbeeld vormen van het hele 

lichaam en  bracht de reflexpunten van de voet in kaart.  

Ze gaat verder met: 

Wat is reflexzonetherapie? 

Reflexzonetherapie gaat uit van het principe dat zones die zich op handen, voeten en 

oren bevinden in verbinding staan met delen van het lichaam. Door het geven van 



druk in deze zones kunnen wij het lichaam beïnvloeden en bijvoorbeeld doorstroming 

op gang brengen waar nodig is.  

Het is een veilige ondersteunende therapie.  We werken enkel met onze handen. En 

kan naast andere therapieën, de reguliere gezondheidszorg toegepast worden. Het 

is een holistische benadering  waarbij de mens als een geheel behandeld (zowel 

lichaam als geest) wordt.  Het brengt het lichaam weer in balans door het zelf 

genezend vermogen van het lichaam te stimuleren. Refelxzonetherapie wordt 

normaliter gegeven op voeten. Maar indien dit niet kan, kan dit ook op handen, oren, 

gezicht of rug gedaan worden.  

 
Dorien gaat nu wat dieper in op wat reflexzone doet en wat het voor je kan 
betekenen. Als zelfstandige in haar eigen praktijk en wijkverpleegkundige heeft 
Dorien de afgelopen jaren ruime kennis en ervaring opgedaan op het gebied van het 
geven van reflexzonetherapie. Mocht je interesse hebben in haar PowerPoint dan 
kan je contact met de vakgroep opnemen. 
 

Deze presentatie wordt gevolgd door 2 sessies van ongeveer 25 minuten met een 

ontspannende voetmassage of handmassage voor de aanwezigen die dit willen 

ervaren . De reacties waren zeer enthousiast hierop. Deze massages worden 

uitgevoerd door een aantal collega therapeuten. Al deze therapeuten zijn lid van de 

beroepsvereniging  VNRT ( Vereniging van Nederlandse Reflexzonetherapeuten).  

VNRT bewaakt de kwaliteit van de therapeuten. Zij dienen een geaccrediteerde Hbo-

opleiding te hebben, jaarlijks een aantal bijscholingen te volgen en intervisies 

(overleg met collega’s) te houden. Tevens wordt er middels bezoek gecontroleerd of 

de praktijk voldoet aan de gestelde eisen. Daarnaast wil de VNRT meer bekendheid 

geven aan hun vakgebied en betere samenwerking tot stand brengen met de 

reguliere gezondheidzorg.  

 
De behandelingen worden geheel of gedeeltelijk vergoed door de 

ziektekostenverzekering als men aanvullend verzekerd is. Men kan dit altijd navragen 

bij de eigen verzekering of op de site van de VNRT. Reflexzonetherapie valt onder 

de alternatieve geneeswijze.  

 

Ben je naar aanleiding van deze avond enthousiast geworden dan kun je contact op 

nemen met een van de leden van de vakgroep, via deze site te vinden: 

http://vakgroepreflexzonetherapiebrabantzo.nl/ 

 

Afsluiting: Marion Steinz bedankt Dorien, Marga  en alle aanwezige leden van de 

vakgroep voor hun inzet. 

 

 

http://vakgroepreflexzonetherapiebrabantzo.nl/


De volgende bijeenkomst van Café Brein zal in overleg en afhankelijk van de situatie 

rondom de Corona maatregelen gepubliceerd worden op de website van NAH-

netwerk Zuidoost Brabant.  

Zodra Café Brein weer doorgaat, volgt natuurlijk ook tijdig een inhoudelijk 

persbericht. 

 

Wil je samenvattingen en aankondigingen ontvangen van Café Brein avonden in Eindhoven, meld je 

aan voor de Café Brein maillijst. Bel Steunpunt Mantelzorg Verlicht 088 0031 288 of mail naar 

info@mantelzorgverlicht.nl   

De samenvattingen zijn ook te zien op www.mantelzorgverlicht.nl en www.nahzobrabant.nl en op de 

Café Brein Facebook pagina gemaakt door een van onze regelmatige Café Brein bezoekers:  

https://www.facebook.com/groups/261194120699629/?ref=bookmarks 

 


