
Zet jezelf in het zonlicht, 

ontvang positieve energie, 

zodat je het vertrouwen 

terugkrijgt en de regie weer 

in handen hebt. 

Geef je lichaam de kans om 

mee te werken 

aan je herstel.

Healing Touch maakt 

oncologische zorg compleet

diagnose kanker

Ik heb kanker
en Ik leef

VOEL WELE



U heeft de diagnose kanker gekregen en uw wereld 

verandert in een achtbaan. Opeens krijgt u te maken 

met allerlei artsen die uw ziekte gaan behandelen 

om u te genezen. De onbezorgdheid die u had, is 

plotsklaps volledig verdwenen. U wordt geleefd en 

allerlei gedachtes spoken door uw hoofd. Waar u nu 

behoefte aan heeft, is: 

• rust in uw hoofd om helder te denken en te 

kunnen omgaan met wat er allemaal gebeurt

• vat krijgen op het nieuwe leven met kanker, 

zodat u de regie in handen heeft

• goed door de behandeling heenkomen met zo 

weinig mogelijk bijwerkingen

• vitaliteit behouden en kunnen genieten van 

dagelijkse bezigheden 

• goed slapen om in balans te kunnen herstellen

Wanneer u minder moe bent, minder pijn heeft 

en minder misselijk bent en er rust is in hoofd en 

lichaam, bent  u in staat de strijd tegen de kanker 

aan te gaan. Healing Touch is een energetische 

therapie die u met persoonlijke aandacht daarbij 

helpt. Bij Healing Touch staat de mens centraal.  

Uit onderzoek is gebleken dat bij chemotherapie 

en/of radiotherapie Healing Touch de celgroei van 

gezonde cellen bevordert en het immuunsysteem 

versterkt. Tijdens de intensieve medische 

behandelperiodes zorgt Healing Touch ervoor dat 

de bijwerkingen verminderen en gedurende de 

behandelvrije periodes stimuleert Healing Touch het 

natuurlijk herstel van het lichaam.

Ervaringen

Mijn lichaam juicht na een 

behandeling van Healing Touch. 

Christine, agressieve borstcarcinoom met 

metastases (uitzaaiingen)

Onlangs mocht ik zelf genieten van 

een HT-behandeling direct nadat ik 

uit de OK kwam. Ik heb helemaal 

geen pijn gehad, geen misselijkheid, 

weinig nabloeding, NIETS van dat 

alles. En omdat ik er zo goed uitzag 

mocht ik na een dag weer naar huis, 

i.p.v. de twee dagen die ervoor 

staan. Sieka, borstamputatie 

Door Healing Touch word ik 

rustiger, verdwijnt mijn stress en 

mijn depressieve stemmingen.  Ik 

ontspan. Theo, darmcarcinoom 

De dokter heeft nog nooit iemand 

zo goed door de behandeling met 

chemo- en radiotherapie heen zien 

gaan. Ik was telkens klaar voor 

de volgende behandeling , zowel 

fysiek als mentaal. Uitstel van een 

behandeling was nooit nodig. Hans, 

longcarcinoom

Doordat ik de medische behandeling 

aanvulde met Healing Touch, kon 

ik na een grote rugoperatie direct 

naar mijn kamer, had ik geen last 

van misselijkheid en de enorme pijn 

die de dokter voorspeld had, bleef 

weg. Ook was ik met 3 dagen thuis 

i.p.v. de daarvoor geldende 5 dagen. 

Gertrude, schildkliercarcinoom



Hoe het werkt

In een gezonde toestand stroomt onze levensenergie 

op een evenwichtige, symmetrische manier vrij 

door en om ons lichaam. Bij ziekte, trauma of 

traumatische ervaringen raakt de energiestroom 

ontregeld en kunnen er blokkades ontstaan. Een 

Healing Touch behandelaar gebruikt de handen 

om de energiestroom in en rondom het lichaam 

te optimaliseren. Hierdoor wordt het zelfhelend 

vermogen gestimuleerd. 

Healing Touch is een veilige, zachte behandeling 

voor alle leeftijden en kent circa 40 methodieken 

over de kleding heen. Healing Touch is effectief om 

in te zetten tijdens en na een intensieve medische 

behandelperiode waardoor uw kwaliteit van leven 

verbetert. 

Een behandeling duurt ± 30 minuten en kost € 1,- 

per minuut. De eerste kennismakingsbehandeling 

wordt u aangeboden. Healing Touch wordt als 

complementaire behandelvorm (nog) niet vergoed. 

Wie wij zijn

Wij zijn Tineke Limbach en Nancy Strybol. In ons 

werk als gediplomeerde verpleegkundigen waren 

wij op zoek naar mogelijkheden om het zelfhelend 

vermogen te stimuleren. Zo kwamen wij op het pad 

van energetische behandelingen en hierbij trok 

Healing Touch als effectieve interventie onze speciale 

aandacht. Wij hebben vele jaren ervaring in de 

patiëntenzorg en behandelen als erkende Healing/

Therapeutic Touch therapeuten reeds een tiental 

jaren met succes mensen met diverse klachten. 

Wij zijn lid van Healing Beyond Borders en 

aangesloten bij de afdeling Complementaire Zorg van 

VenVN, de beroepsvereniging van Verpleegkundigen 

en Verzorgenden.



Enkele feiten

Healing Touch ondersteunt, stimuleert en 

activeert het zelfhelend vermogen. 

Healing Touch is een complementaire 

zorginterventie en het is bewezen dat deze 

zeer goed samengaat met de conventionele 

geneeskunde. Healing Touch is dus aanvullend en 

werkt samen met reguliere behandelwijzen.

Healing Touch richt zich op de totale mens: 

met aandacht voor de mentale, emotionele, 

lichamelijke, spirituele en sociale behoeften. 

Voor een behandeling en/of informatie kunt 

u contact opnemen met:

Praktijkcentrum VOEL JE WEL 

Nancy Strybol en Tineke Limbach

Damlaan 38,  2265 AN  Leidschendam

healingtouch@voeljewel.nl

070 385 64 46 

06 14 63 62 71

www.voeljewel.nl

www.complementairezorg.nl

www.healingbeyondborders.org

KvK 55804853
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