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Hierbij stel ik mij graag aan u voor. Ik ben Heleen Kouwenhoven en sinds  
1 oktober ben ik officieel Body Stress Release Practitioner. Met mijn 
praktijk BSR Vechtstreek ben ik ingetrokken bij Fysiotherapie Vreeland, 
van waaruit ik mijn cliënten behandel. 
 
Wat is Body Stress? 
Body stress oftewel lichaamsspanning ontstaat wanneer de hoeveelheid 
stress het aanpassingsvermogen van ons lichaam overschrijdt en 
uiteindelijk tot overbelasting leidt. Dit te veel aan spanning zet zich 
vervolgens vast in de diepere spierlagen van ons lichaam en wordt niet 
meer voldoende verwerkt.  
 
Waardoor ontstaat Body Stress? 
Er zijn 3 belangrijke oorzaken van Body Stress (overbelasting) te weten: 

1. Mechanische of Fysieke stress: hierbij denken we aan overmatig 
fysieke kracht(en) zoals vallen, slagen, stoten of rukken, als gevolg 
van een ongeval, een flinke valpartij, operaties, verkeerd tillen of 
blessures; 

2. Mentale of Emotionele stress: hierbij denken we aan boosheid, 
shock, angst, verdriet, ernstige (over)bezorgdheid, depressie en wrok 
hetgeen zich uit in overmatige spanning in ons middenrif, kaken 
(klemmen), nek en schouders; 

3. Chemische stress: deze vorm van stress ontstaat als gevolg van 
a. innemen (conserveringsmiddelen, medicijnen, toevoegingen in 

voedsel); 
b. inademen (fijnstof, parfum, CO2);  
c. contact (cosmetica, schoonmaakmiddelen, straling); 
d. injecteren (aneasthetica, drugs). 

 
Gevolgen van Body Stress 
De overbelasting zet zich in ons lichaam vast, waardoor een spanningsveld 
ontstaat. Het lichaam probeert zichzelf te beschermen door middel van 
reflexen, waarbij de omliggende spieren van het betrokken gebied zich 
vastzetten met als doel bescherming van het aangedane lichaamsdeel. 
Deze fixatie leidt tot een verdovend effect op omliggende zenuwen, 
waardoor de communicatie tussen deze zenuwen en hersenen niet meer 
optimaal verloopt. Als dit maar lang genoeg aanhoudt, kan dat leiden tot 
voelbare stijfheid, gevoelloosheid, prikkelingen & tintelingen of verlies van 
flexibiliteit. 



 
 
 
 
 
 

 
Hoe uit Body Stress zich? 
Volwassenen: 

• hoofdpijn, migraine, oorsuizen/tinnitus 
• pijnlijke, stijve nek en schouders 
• whiplash, nekhernia 
• rugpijn, hernia, spit, ischias 
• (over)vermoeidheid, slaapproblemen 
• burn-out, depressie 
• krampen, tintelingen of gevoelloosheid in armen/handen of 

benen/voeten 
• RSI, tennisarm, frozen shoulder, carpaal tunnel syndroom 
• onrustige benen (restless legs sydrome), pijnlijke knieën of enkels 
• brandend maagzuur, darmklachten 
• blaasproblemen 
• zwangerschapsklachten 
• menstruatie- of overgangsklachten 

Kinderen: bedplassen, concentratieproblemen, groeipijnen/pijnlijke benen, 
ADHD, knarsetanden, op tenen lopen, voeten die naar binnen neigen te 
draaien 
Baby’s: onverklaarbaar huilen, problemen met zuigen (borstvoeding), 
overstrekken, overbeweeglijkheid en (buik)krampjes 
 
Opstarten 
BSR wordt altijd gestart met 3 behandelingen volgens de sequentie 1e, 4e 
en 11e dag. De volgende reeksen zijn mogelijk: 
- maandag, vervolgafspraken op donderdag (dag 4) en donderdag 
 daarna (dag 11); 
- dinsdag, vervolgafspraken op vrijdag (dag 4) en vrijdag daarna (dag 

11); 
- vrijdag, vervolgafspraken op maandag (dag 4) en maandag daarna 

(dag 11). 
 
Behandeling is altijd op afspraak. De eerste afspraak (intake) duurt 
maximaal 60 minuten, de vervolgafspraken 30-45 minuten.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

Afspraken 
U kunt voor het maken van een afspraak bellen (06-30348849). Wanneer 
telefoon niet wordt opgenomen, kunt u een bericht inspreken of een e-mail 
sturen (bsr-vechtstreek@hotmail.com) 
 
Praktijkuren 
Maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag: 8:00 – 17:30 uur 
Woensdagochtend: 8:00-12:00 
Buiten praktijkuren of op locatie 
Woensdag: 18:30-21:00 
Zaterdag: 9:30-12:00 (eens per 2 weken) 
 
Tarieven: kosten per consult (incl. BTW) 
Volwassenen en kinderen vanaf 15 jaar: € 60 
Kinderen t/m 14 jaar: € 55 
Baby’s: € 35 (of samen met ouder € 70) 
Buiten praktijkuren: € 75 
Betaalwijze: pin of tikkie na ieder consult. 
 
Bij verhindering kan de afspraak tot 24 uur telefonisch of per whatsapp 
van tevoren worden geannuleerd of gewijzigd (níet per email).  
Daarna bent u de afgesproken kosten verschuldigd.  
 
Vergoeding door ziektekostenverzekeraars 
Mijn behandelingen worden gedeeltelijk door diverse zorgverzekeraars 
vergoed. Ik ben aangesloten bij BSRAN en in bezit van het diploma 
Medische Basiskennis conform PLATO-normen. Meer informatie daarover 
is terug te vinden op zorgwijzer 
 

	


