
BEHANDELD DOOR: 

EVEN VOORSTELLEN 

 

MICHÈL MOLENSCHOT 

Ik ben geboren in 1965 

te Utrecht.   

Naast de lichamelijke klachten ben ik zeer 

geïnteresseerd in hoe de psyche van de 

mens het genezingsproces kan bevorde-

ren en hoe daarnaast een lichamelijke dis-

balans voor emotionele klachten kan zor-

gen. Het holistische aspect van de Chine-

se geneeskunst spreekt mij erg aan. 

 

RENATA LAMBERTZ 

Ik ben geboren in 1966 

te Woerden.  

Alle klachten volgen natuurlijke patronen. 

Zo komt bijvoorbeeld iedere vrouw na een 

vruchtbare periode in de overgang, net 

zoals de zomer altijd overgaat in de 

herfst. Dit hoort soepel te verlopen. De 

observatie van deze patronen en het bij-

sturen daarvan d.m.v. de Chinese genees-

kunst, incl. voeding, is mijn passie. 
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REMIMO 

CHINESE GENEESWIJZEN 

TEL. 0314 650017 

MOB. 06 41177954 
WWW.REMIMO.NL 

INFO@REMIMO.NL 

Wordt u er ook 

zo misselijk 

van? 

REMIMO Chinese Geneeswijzen is een prak-

tijk voor  behandeling van alle lichamelijke 

en psychische klachten op basis van de Chi-

nese geneeskunst. 

R E M I M O  
CHINESE GENEESWIJZEN 

MIGRAINE  



Als licht en geluid 

u allemaal te veel 

wordt 

SPECIFIEKE KENMERKEN  

 Terugkerende, bonzende, intense 

pijn, soms eenzijdig 

 Misselijkheid 

 Overgevoeligheid 

voor licht en geluid 

 Af en toe een ver-

stoord gezichts-

veld, tintelingen in gezicht 

 Komt soms na een dag met een 

extreem actief of juist vermoeid 

gevoel,  extreme vrolijkheid of 

juist depressiviteit en/of trek in 

bepaalde voedingsmiddelen 

 

 

REGULIERE BEHANDELING 

Meestal is het advies om voldoende 

rust te nemen en triggers die bij u 

de migraine laten ontstaan te ver-

mijden. Veelal is echter onduidelijk 

wat de migraine laat ontstaan.  

Daarnaast worden 

diverse pijnstillers 

geadviseerd.  

CHINESE AANPAK 

Pijn is altijd een signaal en geen ziekte.  

Door pijnstillers te slikken wordt het signaal 

gedempt, maar de oorzaak wordt niet aan-

gepakt. 

Binnen de Chinese geneeskunst wordt ge-

zocht naar de reden waarom iemand migrai-

ne krijgt. 

VERSCHILLENDE 

OORZAKEN 

 

DISBALANS IN HOR-

MOONHUISHOUDING 

Dit komt meestal 

voor bij vrouwen maar ook bij mannen. Bij 

vrouwen is de hoofdpijn dan vaak gekop-

peld aan de menstruatiecyclus.  

Een verstoorde hormoonhuishouding kan 

een verhoogde hersenactiviteit veroorzaken 

met als gevolg migraine. De migraine functi-

oneert als bescherming om u tegen de ver-

hoogde activiteit te beschermen. U wordt 

letterlijk op een laag pitje gezet.  

Door de hormoonhuishouding te reguleren 

komt u beter in balans en hoeft uw lichaam 

u niet meer “plat” te leggen. 

VERNAUWING VAN DE BLOEDVATEN 

De spiertjes in de bloedvatwanden kun-

nen te gespannen zijn. Maar er kan ook 

te weinig energie (warmte) in het bloed 

zitten waardoor het minder snel door-

stroomt en uw hersenen onvoldoende 

voedt.  

Door de spiertjes te ontspannen en het 

bloed te versterken waardoor het meer 

warmte kan vasthouden worden uw her-

senen beter gevoed. 

 

SLECHTE DOORSTROMING VAN HET VOCHT 

Naast bloed stromen ook andere li-

chaamsvloeistoffen uw hoofd in en uit. 

Deze vloeistoffen kunnen vertroebeld 

zijn waardoor u een wattig hoofd krijgt, 

of te dik waardoor u druk krijgt op uw 

hoofd.  

Het lichaam stimuleren om 

heldere vloeistoffen te ma-

ken is dan de oplossing. 

Niet de 

symptomen, 

maar de 

OORZAAK  

 

Pest uw lichaam 

niet, maar help uw 

lichaam te genezen!  


