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Thema: ‘In balans met shiatsu’

In balans blijven helpt om episodes te voorkomen, dat weten we allemaal. 
Medicatie, een goed dag- en nachtritme, de life-chart bijhouden, mindfulness 
beoefenen zijn o.a. manieren die daarbij ondersteunend werken. Maar er is meer. 

Een van de dingen die helpend kan zijn om in balans te blijven is shiatsu. Shiatsu 
is een lichaamsgerichte therapie waarbij door het uitoefenen van druk en 
strekkingen de balans in het lichaam wordt hersteld. Shiatsu is ontwikkeld in 
Japan en daar een erkende vorm van gezondheidszorg. 

Ellen Hommel en Nelleke Kors zijn beiden Zen-Shiatsu therapeut in opleiding 
aan de Zen-Shiatsu opleiding in Amsterdam waar zij dit jaar hopen af te studeren.
Zij hebben een carrière in het onderwijs achter de rug en willen graag hun 
ervaringen met shiatsu delen. Ellen heeft haar afstudeerscriptie over shiatsu en 
bipolariteit geschreven. (link aanmaken door webteam)

Ellen heeft ons aan de hand van een powerpoint (link aanmaken door webteam) 
verteld wat shiatsu is en hoe het kan helpen om in balans te blijven.

Na de pauze heeft Nelleke met ons enkele eenvoudige oefeningen gedaan. In alle
rust en veiligheid gaf zij ruimte om iets te ervaren van Shiatsu. Aanraken en 
aangeraakt worden op bijvoorbeeld je rug, het was even wennen om dit als 
onbekende mensen met elkaar te doen. Dankzij de open en uitnodigende wijze 
zonder ‘moeten’ die door Nelleke werd aangereikt, heeft iedereen meegedaan.

Tot slot hebben we ervaringen over de oefeningen met elkaar gedeeld en 
vertelde iemand zijn ervaringsverhaal over wat shiatsu voor hem betekent. Wat 
een mooie en bijzondere middag!

De ervaringsdeskundige vertelt: Wat doet shiatsu voor mij?

De eerste shiatsu behandeling van Ellen kreeg ik ongeveer drie maanden 
geleden. Ik merk dat deze mij goed doen. Ik merk steeds beter waar de spanning
zich opbouwt in mijn lijf en in de sessies kan ik voelen dat die spanning verdwijnt.
Na een sessie probeer ik in mijn dagelijks leven te focussen op lichaamsdelen 
waar we samen aan gewerkt hebben. Daarmee voorkom ik dat er zich opnieuw 
snel en veel spanning opbouwt.

Het opbouwen van spanning gebeurt vooral in situaties waarin mijn emoties hoog
opspelen. Als ik bv. bij een verkeersruzie een stevige discussie aanga met een 
taxichauffeur die mij van mijn sokken heeft proberen te rijden, voel ik zoveel 
boosheid in mij dat het uren kan duren voordat mijn stemming weer in balans is. 
Al die tijd merk ik dat ik mijn lijf zich moeilijk kan ontspannen.

Het ondergaan van een shiatsu behandeling is hard werken voor mij. Ik krijg veel 
indrukken, praat met Ellen over wat ik voel en waarneem in mijn lijf en probeer 
alles toe te laten wat mijn therapeute wil, al kost me dat beheersing of gaat een 



beweging niet vanzelf. Des te meer voldoening heb ik als ik merk dat ik steeds 
meer onderdelen van mijn lijf los kan laten. En dat helpt mij beter te functioneren
en beter om te gaan met mijn stemmingsstoornis.
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