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Voor veel mensen was mei een maand met veel vrije (feest)dagen. Juni is de laatste 
maand voordat voor veel mensen de grote vakantie begint en de kinderen lekker vrij 
zijn van school. Vaak moeten dan nog dingen worden afgerond voordat we kunnen 
genieten. Dus nog even een drukke tijd voor de boeg. Wij hopen dat onze zoon 
geslaagd is voor zijn examen. Nog een week wachten en dan weten wij het. 
 

Mei was voor mij een leuke maand met veel activiteiten.  
 
Samen met collega’s op de dag van de Zorg stoelmassage 
gegeven voor de verzorgende van Magentazorg. 
 
Bij Intersport in Schagen heb ik met de stoelmassage 
gestaan op de wandel-inspiratiedag. 
 
Themadag gevolgd over het resetten van het 
immuunsysteem en over gewichtsverlies. Vooral het 
programma over gewichtsverlies was erg interessant. ‘Welk 
programma in je systeem zorgt ervoor dat afvallen bij jou 
niet lukt? En hoe kan je zorgen dat dit systeem weer gaat 
werken? ‘ waren de onderwerpen. 
 

 

 

Tranen en jeuk 

Bijna een op de vier Nederlanders heeft last van hooikoorts; een soort 

verkoudheid met tranen en jeuk, die ontstaat als allergische reactie op pollen – de 

stuifmeelkorreltjes van grassen, bomen of planten. Door het mooie weer van 

afgelopen dagen zijn veel grassen gaan bloeien en verspreiden zo hun stuifmeel. 
 

Voor de meeste hooikoortspatiënten zijn de klachten vooral 

vervelend, maar een deel kan van hooikoorts flink ziek worden. 

Soms worden niet alleen de neus en ogen aangedaan, maar zijn 

er ook astmatische klachten. Bovendien kan er door een 

kruisreactie van de eiwitten in het stuifmeel met eiwitten in de 
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voeding een voedselallergie ontstaan. 

 

Wie bijvoorbeeld allergisch is voor graspollen kan ook reageren op tomaat, meloen, 

tarwe en maïs. Het menselijke afweersysteem raakt soms in de war en reageert 

zwaar overdreven op stuifmeeldeeltjes in de neus, die op zichzelf helemaal geen 

kwaad kunnen. Door een aantal behandelingen , gericht om het immuunsysteem 

weer optimaal te laten werken, zullen de klachten afnemen.  

“ Al na 1 allergie behandeling had ik veel meer energie. Ik heb weer zin om dingen te doen” 

Wat kan je zelf doen bij hooikoorts? 

 Ga lekker naar het strand; zeelucht bevat weinig pollen. 

 Draag een zonnebril. Zo bescherm je de ogen tegen stuifmeel. 

 Droog je was binnen in plaats van in de buitenlucht. Hierdoor komen pollen minder 

snel op je kleding terecht. 

 Neem voor het slapen een warme douche. Hiermee verwijder je pollen van je huid en 

uit je haren. 

 Kleed je buiten de slaapkamer om, hierdoor blijven pollen uit de kamer. 

 Ga 's ochtends wandelen of fietsen, de pollenconcentratie is dan nog lager dan de 

rest van de dag. 

 Ga naar buiten als het net heeft geregend. De lucht is dan lekker schoon. 

 Houd het pollennieuws in de gaten zodat je niet verrast wordt en eventueel je 

medicijndosering en programma aan kan passen. 
 

 

Pijn en tintelingen in de hand 
 
Wat is carpaal tunnel syndroom? 
Het is een beknelling van een handzenuw in de pols. Deze 
zenuw loopt van de onderarm door de pols naar de hand. 
Door deze tunnel lopen ook pezen die ervoor dat je de 
vingers kunt buigen. Als er een zwelling ontstaat in de tunnel 
kan de zenuw beklemt raken en ontstaan er pijn klachten. 
 
Hoe wordt het carpaal tunnel syndroom veroorzaakt? 

 Veelvulding gebruik van de hand, zoals computergebruik 

 Een ongeluk met beschadiging aan de pols 

 Vocht vasthouden 

 Bij aandoening als traag werkende schildklier en diabetes. 
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Wat zijn de symptomen? 

 Tintelende hand of vingers, vooral in je duim, wijs-, middel- en een deel van je 

ringvinger kun je last hebben van tintelingen. 

 Pijn in je hand of vingers. De pijn kan uitstralen naar je onderarm en elleboog 

tot in je schouder. 

 Slapende vingers of hand. 

 Gevoelloze, stijve vingers of hand 

 Minder kracht in je hand. Dit kan ertoe leiden dat je soms zomaar dingen uit je 

handen laat vallen. 

 

Wat kan eraan gedaan worden? 

Met triggerpointmassage heb ik al veel mensen van hun klachten af kunnen helpen. 

 

Kijk goed naar het kruisje in de tekening en ga in dit 

gebied, vlak boven het sleutelbeen, met je vingers op 

zoek naar een triggerpoint. 

Zoek naar een knobbel in de spier, die wegschiet als 

je er dwars overheen gaat.  

 

Herken je zo’n knobbel in de spier,maak dan een 

afspraak . Zo kun je een operatie misschien wel 

voorkomen! 
 

 

 

 

De winnares van de gratis massage ter gelegenheid van het 6 jarig bestaan is 

Carin Vollenbregt. Ze was erg blij met haar prijs. 

 

 
Zomersluiting 
 
Het lijkt nog ver weg, maar de praktijk heeft een zomersluiting 

van 11 juli tot 3 augustus. Wil je nog een afspraak maken, wees 

dan op tijd met bellen of mailen. 

 

 

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?  

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


Stuur dan een mail naar info@praktijkanitavandergulik.nl 
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