
Iedereen, van jong tot oud, kan baat hebben 

bij een shiatsubehandeling. Zowel om klachten 

te voorkomen als te behandelen. 

Shiatsu zorgt voor:

• Diepe ontspanning

• Het verhogen van de algehele vitaliteit

• Betere circulatie

• Beter lichaamsbewustzijn

• Betere balans 

Klachten die met Shiatsu verholpen of verlicht 

kunnen worden zijn oa:

Praktijkadres:
Wybrand de Geeststraat 36
8921 AM  Leeuwarden

Voor informatie of  het maken van een
afspraak kunt u contact opnemen met:

06 – 47 49 50 40

of: info@shiatsupraktijkselma.nl 

Consultprijs € 50,-  per uur
Tarieven voor bedrijfsmassage op aanvraag.

Aangesloten bij  NVST en SRBAG, 
waardoor een consult door de 
meeste zorgverzekeraars 
geheel of gedeeltelijk vergoed 
wordt.

Geen verwijzing van de huisarts nodig.

 

www.shiatsupraktijkselma.nl

Gezondheidsklachten?

Energietekort?

Uit balans?

Stress?

Shiatsu kan je verder helpen...

• Rugklachten

• Nek- en Schouderklachten

• Tenniselleboog (RSI/CANS)

• Spierpijnen

• Allergieën

• Hoofdpijn, migraine

• Vermoeidheid

• Ademhalingsproblemen

• Menstruatieklachten

• Overgangsklachten

• Maag- en darmproblemen

• Slapeloosheid

• Depressie

• Overspannenheid

• Stress

• Burn-out

• Niet lekker in je vel zitten

 

Voor wie

www.shiatsupraktijkselma.nl



Shiatsu, Westerse druk verlicht 
met Oosterse  massage 
Shiatsu is gebaseerd op eeuwenoude Oosterse 
geneeskunde. Deze drukpuntmassage is bij uit-
stek geschikt  om westerse klachten mee 
te lijf te gaan. 
Shiatsu, wat staat voor "druk met de vinger ", 
werkt ontspannend en preventief en kan 
verlichting geven bij veel lichamelijke en 
psychische  klachten.
Bij een behandeling wordt hand- en vingerdruk 
toegepast om spieren, bindweefsel, bloeds-
omloop en organen te reguleren. 
Hiermee wordt het zelfhelend vermogen 
van het lichaam geactiveerd en het zenuwstelsel 
tot rust gebracht.
Een behandeling kan zowel het hele lichaam 
bestrijken, als delen daarvan.

Stoelmassage, snel als herboren
Stoelmassage is een even effectieve als snelle 
methode om stress en spanningen kwijt te raken. 
Gezeten op een speciaal ontworpen 
ergonomische stoel krijgt u een drukpunt-
massage op alle stressgevoelige plaatsen.
De massage gebeurt door uw kleding heen
waardoor het altijd en overal kan 
worden toegepast.
De behandeling duurt slechts vijftien 
tot 30 minuten en is daarom ook goed 
toe te passen op de werkplek. 
De massage helpt om RSI-klachten te 
voorkomen en nek-, schouder-, rug of hoofdpijn 
klachten aan te pakken.
U voelt zich energieker en meer ontspannen, 
waardoor u de taken van de dag weer 
beter aankunt.

Dorn, brengt je in balans

Dit is een zeer milde techniek gebaseerd op 
het corrigeren van eventueel beenlengteverschil, 
bekkenscheefstand en/of verschoven wervels 
tijdens het bewegen van armen,- benen en hoofd. 
Klachten aan de rug,- heup,- nek of benen 
nemen af, of verdwijnen.

Breussmassage,
een weldaad voor uw rug    
Een heerlijke, ontspannende rugmassage 
met een diepe energetische doorwerking. 
Door het gebruik van Johannesolie tijdens 
de behandeling kunnen de tussenwervelschijven 
weer wat uitzetten en zachter en elastischer 
worden. De massage zorgt voor wat strekking 
van de wervelkolom, waardoor er meer 
"ruimte" in de rug  wordt ervaren.

Voetreflexmassage
Deze  therapie maakt gebruik van de kennis, dat 
bepaalde punten op de voet corresponderen 
met organen,  zenuwbanen en spieren in het 
lichaam. Door massage en druk uit te oefenen 
op deze punten (reflexzones)  wordt de  werking 
van organen gestimuleerd en kunnen 
blokkades worden opgeheven. Het zelfgenezend 
vermogen van het lichaam wordt gestimuleerd, 
afvalstoffen worden
afgevoerd, de door-
stroming bevorderd 
en het lichaam komt 
tot rust.  
 

Even voorstellen...
Mijn naam is Selma Korfage.
Na een voorbereidende 
opleiding tot stoelshiatsu-
masseur en zijstappen richting 
Dorn,  Breussmassage en 
voetreflexmassage, ben ik uiteindelijk 
begonnen met de opleiding tot 
Shiatsu-therapeut. Hierbij  heb ik ook mijn  
westerse medische basiskennis (anatomie, 
fysiologie en pathologie) gehaald waardoor 
ik nu, na het behalen van mijn diploma, als 
shiatsutherapeut ben aangesloten bij de 
beroepsverenigingen NVST en SRBAG.  
Hierdoor worden mijn behandelingen 
(deels/geheel) vergoed door de meeste
 zorgverzekeraars. 
In mijn praktijk bied ik verschillende vormen 
van therapie, aandacht en ontspanning, om 
het leven van alle dag weer wat aangenamer 
te laten verlopen voor mijn cliënten.

Behandeling
De eerste behandeling begint met een 
oriënterend gesprek over uw gezondheid, 
klachten  en leefgewoontes.
Daarna geef ik u een behandeling die daarop 
het  beste aansluit.
Gemakkelijke, loszittende  kleding heeft de 
voorkeur bij de behandeling. 
Verder is het aan te raden om voor de tijd 
niet te veel te eten en jezelf na de behandeling 
wat rust te gunnen.
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