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Marlies Westgeest

Mijn naam is Marlies Westgeest. Het beoefenen van en lesgeven in yoga is voor
mij al jaren een grote passie. Tevens heb ik met verschillende cursussen en
opleidingen verdieping bereikt in Tai Chi, Qigong, mindfulness, heartfulness,
meditatie en massage. Verschillende technieken combineer ik dan ook in mijn
lessen.

• Ayurvedische Massage
• Intuïtieve Holistische
Ontspanningsmassage
• Shiatsu Massage
• Zwangerschapsmassage
• Deep Tissue Massage
• Lomi Lomi Massage

Onze massages 



Het  brengt  lichaam  en  geest  dichter  bij  elkaar,  Het  stimuleert  het
zelfregulerend/zelfherstellend vermogen van het lichaam.  Verder  ontspant  deze 
 massage de gewrichten. Het bestrijdt stress, vermoeidheid en slapeloosheid en het 
 activeert het lymfesysteem en de bloedsomloop.

Ayurvedische Massage 

Ayurvedische Massage gehele lichaam
€ 95,-

90 minuten
Ayurvedische Massage gehele lichaam

€ 80,-
60 minuten

Ayurvedische Massage voorkant lichaam
€ 60,-

45 minuten
Ayurvedische Massage achterkant lichaam

€ 65,-
45 minuten

Intuïtieve Holistische Ontspanningsmassage 
De Intuïtieve Holistische Ontspanningsmassage is geneeskrachtig voor het hele
lichaam. Deze massage werkt zeer ontspannend, bevordert de bloedsomloop en
kalmeert het zenuwstelsel.

Ontspanningsmassage incl energetische behandeling
gehele lichaam

€ 80,-
60 minuten

Voorkant of achterkant lichaam
45 minuten

€65,- 
 



Stimuleert de doorbloeding
Bevordert het natuurlijke helingsproces

Bevordert de opname van zuurstof en voedingsstoffen
Bevordert de afvoer van afvalstoffen

Versterkt het immuunsysteem (weerstand)
Werkt ondersteunend bij veel verschillende klachten

Geeft energie
Werkt zeer ontspannend

Geeft ondersteuning tijdens en na de zwangerschap

Hand & Voetreflex Massage
 

Tijdens de Hand-& Voetreflex Massages worden de punten en zones op de handen en voeten
gemasseerd die in verbinding staan met bepaalde lichaamsdelen en organen. Hierdoor wordt het

zelf genezend vermogen van het lichaam gestimuleerd.

 
 

 
30 minuten: € 45,-
45 minuten: € 60,-

 
 



 Shiatsu Massage 
Shiatsu is een traditionele Japanse massage waarbij

hoofdzakelijk wordt gewerkt met druk op de
meridiaan punten van het lichaam ( Tsubo’s).

Shiatsuis een methode om onbalans in de
energiedoorstroming te behandelen. De toepassing
van Shiatsu Massage kan onregelmatigheden in het

lichaam corrigeren, helptom de gezondheid te
behouden of te verbeteren en kan bijdragen tot de

genezing van bepaalde ziekten. In deze massage
wordt dit gedaan door het stimuleren van de Ki-

stroom, de universele levensenergie

gehele lichaam
60 minuten

€ 85,-
Voorkant of achterkant lichaam

45 minuten
€65,- 

Kinder Reflex Massage
 

Bij deze massageworden reflexpunten
gemasseerd waardoor fysieke blokkades

worden opgeheven. De Kinder Reflex Massage
heeft een positieve uitwerking op de

orgaanfuncties. Deze massage is zeer geschikt
voor kinderen die regelmatig last hebben van
de darmen (buikpijn), astma, hoofdpijn e.d. 

 
60 minuten €65
 30 minuten €45



Tijdens de zwangerschap verandert er een hoop in uw lichaam, hetgeen ook
invloed heeft op uw geest. Lichamelijk kunt u ongemakken ervaren waarbij de
Zwangerschapsmassage u helpt om te ontspannen en fysieke klachten te
verhelpen. Zo stimuleert het de bloedsomloop, vermindert het gezwollen benen en
neemt het hoofd- en rugpijn weg. Daarnaast werk deze zachte koesterende
massage diep ontspannend voor lichaam en geest.

Zwangerschapsmassage
€ 80,-

60 minuten
Voorkant of achterkant lichaam:

€65,-
*mogelijk vanaf 16 weken

 Zwangerschapsmassage



De Deep Tissue Massage is gericht op het loskrijgen van knopen waarbij het
bindweefsel om de spieren gemasseerd wordt zodat het lichaam weer soepel
aanvoelt. Met de Deep Tissue Massage wordt meer druk uitgeoefend op pijnlijke
plekken waardoor diepe knopen of blokkades verminderen. Problemen zoals een
slechte houding, sportletsel, chronische spanning door bijvoorbeeld stress,
reumaklachten of spierspasme kunnen hiermee behandeld worden.

 Deep Tissue Massage 

Lomi Lomi Massage
De Lomi Lomi Massage is een unieke helende massage afkomstig van de prachtige
eilanden van Hawaii. Deze massage werd in het verleden enkel uitgevoerd door
Kahuna; de meesters in de Lomi Lomi. Sindsdien wordt de Lomi Lomi Massage al
eeuwen uitgevoerd door verschillende Hawaiiaanse generaties.

Deep Tissue Massage
€ 80,-

60 minuten
Voor en Achterkant lichaam

€65,-
45 minuten

Lomi Lomi Massage
€ 80,-

60 minuten
Lomi Lomi Massage

€ 65,-
45 minuten



Massage naar keuze in combinatie met Dry Needling.
Dry Needling is een behandelmethode waarbij de spier
of pees kortdurend wordt geprikkeld. Hierbij wordt de
naald op specifieke punten, ofwel triggerpoints geprikt.

Doordat de naald in het hart van de knoop wordt
geprikt, ontstaat er een zenuwrespons. Deze (pijn)

prikkel geeft een reactie op de endorfine-huishouding
waardoor de knoop verminderd en geheel verdwijnt. De
meeste triggerpoints zitten in de nek, schouders, rug en
billen. Deze triggerpoints kunnen zich uiten in pijn of een

stijf gevoel in de spieren. Ook beperkingen in het
bewegen of verminderde kracht in betrokken spieren of

gewrichten, tintelingen, hoofdpijn of duizeligheid zijn
veelvoorkomende verschijnselen. Bij de Dry Needling

behandeling voel ik samen met u waar de triggerpoints
in uw lichaam aanwezig zijn en worden deze behandeld
in combinatie met massagevan de betreffende spieren. 

 
60 minuten€90

Dry Needling 


