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Voor veel mensen is de vakantie al begonnen. De 
kinderen hebben al vrij van school. En in 
Nederland is de eerste hittegolf een feit. Onze 
zoon is geslaagd voor zijn examen en onze 
dochter gaat verder naar de 3e. Als trotse moeder 
gaan ook wij richting vakantie. 
  

Van 11 juli tot 3 augustus is de praktijk gesloten. 
 
 

Jetlag 

Jetlag is een tijdelijke verstoring in onze circadiaanse(tijd)  ritmes die optreedt 

wanneer iemand door verschillende tijdzones reist. Symptomen zijn onder meer 

slaperigheid overdag, vermoeidheid, hoofdpijn, maagklachten, en slapeloosheid. De 

symptomen verschijnen meestal binnen een dag of twee nadat iemand over twee of 

meer tijdzones vliegt. Hoe langer de vlucht, hoe duidelijker de symptomen. 

Als je geboekt hebt voor een vakantie naar bijvoorbeeld Griekenland, dan zal het 

allemaal wel wat meevallen met een jetlag. Maar zodra je naar Mexico of China gaat, 

wordt dit veel lastiger. Ongeveer 93% van de reizigers hebben dan gedurende 

een aantal dagen last van een jetlag. 

Maar je kunt hier wel degelijk iets aan doen om de schade een beetje binnen de 

perken te houden! 

 

Je biologische klok 

Jouw leven is helemaal ingesteld op een cyclus van 24 uur. In 

de Kinesiologie wordt gebruik gemaakt van meridianen die 

deze cyclus in 24 uur doorlopen. Bij de behandeling van jetlag 

worden acupunctuurpunten op deze meridianen gemasseerd, 

waardoor de energie zich aanpast op het tijdstip in het land 

waarin je op dat moment bent. 
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Regelmatig bewegen 

Regelmatig je bloedsomloop stimuleren in het vliegtuig, maar ook in de auto, helpt 

ten eerste al tegen ‘trombosebenen’. Maar bewegen houd je ook fit en ontspannen, 

waardoor je lichaam zich uiteindelijk sneller aan gaat passen aan de nieuwe situatie 

op de bestemming. Ga regelmatig even naar het toilet, ook al hoef je helemaal niet. 

Het rondlopen zal je goed doen door de bloedsomloop weer wat op gang te brengen 

en je spieren wat te strekken. Op deze manier houd je het langer vol en blijf je fitter. 

Maar ook al zit je op je stoel, dan nog kun je een paar simpele oefeningen doen om 

wat fitter te blijven: 

 

 

 

 

 



Thai Stoelmassage 

 
Op zondag 7 juni heb ik een workshop thai stoelmassage gedaan in 
Amsterdam. De thai massage is steviger dan de gewone stoelmassage. 
Er wordt veel gebruik gemaakt van drukopbouw in de spier. Dit geeft 
daarna een betere doorbloeding en je krijgt er weer nieuwe energie van. 

 

Degene waarbij ik deze nieuw vorm heb toegepast hebben het als 

bijzonder prettig ervaren. Ook nieuwsgierig naar deze vorm van 

massage? Vraag dan bij boeking naar Thai Stoelmassage. 

 

 

 

 

 

 

Volg (en like) Praktijk Anita van der Gulik ook op  

 

Is deze nieuwsbrief interessant? Deel hem met vrienden en je netwerk. 

Wil je deze nieuwsbrief niet langer ontvangen?  

Stuur dan een mail naar info@praktijkanitavandergulik.nl 

http://www.praktijkanitavandergulik.nl/massages/stoelmassage.html
mailto:info@praktijkanitavandergulik.nl
https://www.facebook.com/PraktijkAnitavanderGulik?ref=hl
https://twitter.com/AnitavdGulik
https://www.linkedin.com/profile/view?id=145366515&trk=nav_responsive_tab_profile

