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Aromazorg in de Zorg 

Graag wil ik mij aan U voorstellen. 

Mijn naam is: Diana Vossen en ik woon en werk in    

Someren N.B.  

Ik ben gediplomeerd Herborist (kruidendeskundige). 

Tevens heb ik de opleiding gevolgd voor                    

Natuurvoedingsconsulent  en ik ben al meer dan 25 jaar 

werkzaam als Apothekersassistente. 

Omdat ik merkte dat men, naast de reguliere zorg,  

steeds meer op zoek ging naar andere vormen  van zorg 

en ik mij daar in verdiepte bracht dit mij bij de           

Complementaire Zorg.  

Dit was voor mij een reden om de opleiding ‘Deskundige 

in de Aromazorg in de Zorg’, te gaan volgen en dat deed 

ik bij De Levensboom in Wernhout. 

 

In deze folder leest u over verschillende vormen van 

complementaire zorg.  

Heeft het uw interesse gewekt en wilt u meer weten dan 

kunt u een afspraak maken. In een persoonlijk gesprek 

zal ik toelichten wat ik voor u kan doen. Tijdens dit    

gesprek zal ik een anamnese (vragenlijst) met u invullen. 

Er wordt dan gekeken naar verschillende aspecten: wat 

zijn de klachten,  allergieën,  gebruik medicatie, voorkeur 

geuren enz. 

 

Ik gebruik alleen natuurlijke producten en werk volgens 

de richtlijnen van het IKNL. 



We willen allemaal wel eens een arm om ons heen 

of een liefkozing. 

Een hand- of voetmassage kan rust brengen, terwijl 

een nek-schoudermassage kan bijdragen aan    

vermindering van pijn en stijfheid. Hierbij zijn etheri-

sche oliën een goede aanvulling. 

 

Aquazorg 
Bij deze vorm wordt gebruik gemaakt van water.  

Een snelle, effectieve en weldadige vorm van   

Complementaire Zorg.  

Kompressen voor verkrampte spieren, een verkoe-

lende buikwassing bij obstipatie, maar ook de war-

me kruik kan voor ontspanning zorgen.  

Wisselbaden bevorderen de stressrespons. 

 

Luisteren naar muziek 

Het luisteren naar muziek werkt ontspannend, ook 

kan muziek gebruikt worden om emoties te         

verwerken of om (letterlijk of figuurlijk) in beweging 

te komen. Ook het zelf muziek maken kan          

rustgevend werken. 

 

Kruiden 

Het gebruiken van kruiden in de thuissituatie wordt 

steeds gewoner, een lekker kopje kruidenthee        

‘s middags, maar ook kruidenthee om te slapen of 

bij buikkrampen, is geen uitzondering meer. 

Calendulazalf (goudsbloemzalf) kan helpen om de 

huid te herstellen. 

Maakt u gebruik van kruiden of voedingssupplemen-

ten laat dit dan altijd weten aan uw arts, therapeut of 

apotheek, bepaalde middelen kunnen van invloed 

zijn op uw medicatie. 

wat is complementaire zorg?  

Complementaire Zorg gaat uit van een holistische 

benadering waarbij de zorg vooral gericht is op   

lichamelijke, emotionele, mentale, spirituele en   

sociale behoeften.  

Het is tevens een aanvullende zorg,  naast de    

reguliere zorg die u misschien al ontvangt voor een 

ziekte of aandoening.  Deze zorg is vooral          

gezondheidsgericht maar kan ook klachtgericht zijn. 

Vooral het bevorderen van ontspanning en comfort 

staat centraal. 

Complementaire zorg is geen therapie, maar een 

aanvullende zorg  

 

 

Verschillende vormen van complementaire zorg: 

Aromazorg 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van natuurlijke geurige 

oliën, zoals lavendel met zijn kalmerende en  tijm 

voor zijn slijmoplossende werking en bij sinaasappel 

de zonnige geur,  ook geuren hebben een gunstige 

invloed op de gemoedsrust.   

Immers de geur van de zelfgebakken appeltaart of 

de frisse geur van pas gemaaid gras kunnen fijne 

herinneringen oproepen. Ook bij dementie kunnen 

herkenbare geuren geruststellend werken. 

Aromazorg kan ook belangrijke verlichting geven bij 

eczeem, pijn bij .v. artrose of reuma, klachten van de 

luchtwegen of misselijkheid. 

 

Aanraaktechnieken en massage 

Aanraking is van essentieel belang voor ons welzijn, 

ontspanning, of het loslaten van angsten. 


