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Ontspannende 
massage 
tegen hoofdpijn

Massage de Stoepen
Otto Koster  •  Kristalstoep 88, 9403 RZ Assen
06-52879843  •  info@massagedestoepen.nl
www.massagedestoepen.nl

Veel mensen hebben vaak last van 
hoofdpijn. Naar schatting heeft 20% van 
de Nederlanders gemiddeld één keer per 
week last van hoofdpijn. Het is vaak een 
onbegrepen ziekte. Je kan het namelijk 
niet zien. Ook wordt vaak gedacht dat het 
aanstellerij is.

Vaak wordt hoofdpijn veroorzaakt door stress. 
Hierdoor ontstaat spierspanning in nek en 
schouders, wat dan uitstraalt naar het hoofd. 
Ook komt hoofdpijn vaak voor gedurende de 
menstruatiecyclus of tijdens de overgang.  
Dan is er sprake van hormonale hoofdpijn.
Hoofdpijnmassage is een methode om de 
hoofdpijn te verlichten. In slechts enkele 
gevallen kun je er ook helemaal van af raken. 
Tijdens de hoofdpijnmassage worden de spieren 
gemasseerd die hoofdpijn kunnen veroorzaken. 

Je ligt hierbij op de rug op een massagetafel.  
De voornaamste spieren die dan worden ge-
masseerd, zijn de schouder, de nek en de spie-
ren rondom het hoofd. Deze massage wordt 
vaak als ontspannend ervaren. De massage 
duurt ongeveer 30 minuten.
Om je eens te laten kennismaken met hoofd-
pijnmassage, heeft Massage de Stoepen 
een leuke aanbieding voor de lezers van het 
ForYou Magazine. Boek online een massage 
van 30 minuten en vermeld bij de opmerkingen 

'FORYOU'. Je betaalt dan geen € 24,95 maar 
slechts € 19,95. De behandeling kan niet online 
worden betaald, maar bij de praktijk kan wel 
worden gepind! Heb je vaak last van hoofdpijn / 
migraine, aarzel dan niet. Probeer de hoofdpijn-
massage gewoon eens uit!

Onderzoek toont aan dat vrijwel elk koppel 
na de geboorte van een kind een relatiedip 
doormaakt. Dramatischer zijn de cijfers 
van relaties die stranden nog voordat het 
oudste kind drie jaar is: maar liefst 30 tot 
35 procent van de koppels blijkt niet op-
gewassen tegen de veranderingen die het 
gezin ondergaat door een nieuwkomertje.

Hoe overleeft je relatie een kind?
Je merkt het, sinds dat je hebt uitgesproken dat 
je een kinderwens hebt, is je partner veranderd. 
Het kan ook zijn dat de zwangerschap goed 
verliep (met de bijbehorende hormonale ups en 
downs), maar dat het na de geboorte van jullie 
kindje begon: minder praten met elkaar, meer 
gepieker, de woorden die je partner zo af en toe 
zegt, galmen na in je hoofd.  

Je partner is minder bereikbaar. Je ergert je aan 
je partner. Samen praten loopt niet altijd goed 
af. Jullie zijn het niet eens over de opvoeding van 
jullie kind. Er is nog iets anders verandert, maar 
je weet niet wat. Je gaat aan jezelf twijfelen.
Bij relatietherapie leer jij hoe je je woorden en 
gevoelens kunt overbrengen op jouw partner 
zoals jij ze bedoelt en ervaart. Wil jouw partner 
niet mee naar relatietherapie, dan kun je ook 
alleen gaan. Relatietherapeut Geert-Jan Walda 
is eigenaar van Walda Coaching en is coach,  
trainer, supervisor en mediator. Hij is een 
inspirerend, realistisch, verbindend en resul-
taatgericht persoon. Geert-Jan houdt van een 
beetje humor op zijn tijd en is in staat om jou 
en eventueel ook je partner aan te zetten tot 
relativeren en zelfreflectie. Walda Coaching 
is gevestigd op de eerste verdieping in het 
gezondheidszorg-verzamelgebouw De Oude 
Bibliotheek in Hoogeveen.
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