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Getrouwd met Geert en 

mama van Tom en Wouter

IDUNA - Gezond Genieten 
sinds 2006

Opleidingen in zorgmassages 

sinds 2014
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Getrouwd met Frank en 

mama van Kyana en Jarne

Kyjarni sinds 2018
Sportmassage

Zorgmassage

Aromatherapie
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basisproductenDoseringToepassingen

Kennismaken met 
aromatherapie/aromazorg
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Over
etherische oliën

IN HET KORT

Etherische oliën bevatten de 

essentie van een plant.

Er kan olie gedistilleerd worden 

uit elk plantendeel.

Elke olie heeft specifieke 

eigenschappen

Er zijn een aantal zaken 
om op te letten bij 

aankoop, bewaren en 
gebruik
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Toepassingen
Algemeen
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• Verstuiven

• Verzorgingsproducten

• Badproducten

• Schoonmaakmiddelen

Toepassingen
Zorg
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• Verstuiving

• Neusinhalator

• Roller

• Crème/zalf/massageolie

• Kompres

• Epsom zout

Verstuiving

Toestel

Verschillende toestellen 
verkrijgbaar

Kan in elke ruimte

Opletten in WZC/ziekenhuis 
voor andere 
bewoners/patiënten

Dosering

Afhankelijk van de 
doelstellinge en grootte van 
de ruimte
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Neusinhalator

Controle

Geeft de gebruiker controle 
over wanneer wel/niet 
gebruiken.
Geur stoort anderen niet

Emotioneel/psychische 
klachten 

Angsten
Verdriet
Trauma

Fysieke klachten

Verkoudheid
Misselijkheid
Spijsverteringsklachten

AromaRoller

5 of 10 ml

Inhoud afhankelijk van 
doelstelling

Gebruik 

Aanbrengen op polsen, 
zonnevlecht en andere 
specifieke punten ifv de 
klachten

Gebruik

Kan bij fysieke en 
psychische/emotionele 
klachten gebruikt worden

Crème/zalf/massageolie

Basis

Neutraal basisproduct of 
volledig zelf maken

Vooral bi j  Fysieke 
klachten 

Blauwe plekken
wonden
Extreem droge huid, acné

Massageolie

Kan bij fysieke klachten en bij 
emotionele/psychische 
klachten
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Kompres

koud of warm

Beide toepassingen zijn 
mogelijk.
Koud bij ontsteking
Warm bij andere zaken

Klei

Groene of witte klei 
koud kompres

Water

Koud of warm
Emulgator

Epsom zout

Voetbad

Toepassing in de aromazorg 
door voetbaden

Gebruik

Bij spierpijn (ook van griep), 
stress en slapeloosheid

Ontgiftend

Heeft een ontgiftende 
werking.
Het immuunsysteem wordt 
versterkt

Dosering Fysiek

baby's, kinderen, 

lage dosering

Niet alle oliën zijn geschikt

chronisch z ieken

Lage dosering

Opletten met medicatie

senioren

Lage dosering

Goed op de conditie van de 
huid letten
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Dosering emotioneel/psychisch

Kies de juiste olie

Lekker ruiken

Stem af met cliënt

Kies de juiste 
toepassing

Stem af met cliënt

T ijdsduur

Kuurvorm

Afhankelijk van de 
doelstelling

A ROMA Z ORG

Zwangerschap

DOSERING

• Gebruik van EO beperken, 
zeker t i jdens eerste 3 
maanden

• Max 2 %
• Verstu iven, massage, bad

Baby's tot 6 
maanden

• Gebruik van EO beperken
• Max 0,5 
• Verstu iven, massage, bad

6 mnd tot 6 jaar
• 0,5 tot 1 % 
• Beperk je tot de veil ige 

oliën
• Verstuiving, massage, bad

6 jaar  tot 
puber leeftjd

• 1 tot 1,5 % 
• Beperk je tot de veil ige 

ol iën
• Verstu iven, massage, bad

(hoog)be jaarden
• 1,5 % 
• Inname: max 3 X per dag 1 

druppel
• Beperk je tot de veil ige 

ol iën

Pal l iatieve zorg
• 1 % 
• Beperk je tot de veil ige 

ol iën
• Verstu iven, massage, bad

5 ml 10ml

0.5 %

1 
%2 
%3 %

5 %

7 %

10 
%

1 druppel

2 druppels

4 druppels

6 druppels

10 druppels

14 druppels

20 druppels

1 druppel

2 druppels

3 druppels

5 druppels

7 druppels

10 druppels

0.5 druppel
0 tot 12 

maanden
1 tot 5 jaar

5 tot 12 jaar

12 tot 18 jaar

18 +

• Kies een goede basisolie zoals jojoba, zoete amandel, muskaatroosolie, ...
• Doe altijd de elleboogtest om te weten of je niet allergisch bent aan een bepaalde olie
• Start met een lage dosering, je kan nog altijd opbouwen
• De dosering is niet alleen afhankelijk van de leeftijd, ook van het doel dat je wil bereiken. In deze tabel 

staat de maximum dosering per leeftijd.
• Niet alle oliën zijn geschikt voor kinderen of tijdens de zwangerschap, informeer je vooraf!

Dosering voor rollers van 
5 en 10 ml per leeftijd
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Basisproducten

Af te werken met plantaardige en etherische oliën

Plantaardige olie is de 
perfecte basis voor:

• Massageolie
• Huidolie
• Littekenolie
• Haarmasker
• Parfum en andere 

rollers
• allerle i  crèmes en 

zalven
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Zoete Amandelolie -
prunus amygdalus 
var. dulcis

Eigenschappen

licht vochtregulerend, licht astringerend, 

verzacht jeuk, licht onstekingsremmend, 

wordt vrij goed door de huid opgenomen, 

voelt iets vettig aan

Gebruik

Universele draagolie. Wordt goed verdragen 

door elk huidtype. Specifiek bij droge huid, 

ruwe huid en een gevoelige huid.

Bewaring

Op een koele en donkere plaats bewaren. 

Een geopende verpakking binnen het jaar 

opgebruiken
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jojobaolie -
Simmondsia 
chinensis

Eigenschappen

Beschermt, versoepelt en reinigt de huid, 

hydraterend, wondhelend. Herstelt de 

natuurlijke ph - balans van huid en haren. 

Reguleert de sebum productie van de huid

Gebruik 

Ruwe huid, ouder wordende huid, onzuivere 

huid, gevoelige huid, droge of vette huid = 

regulerend, after sun, anti rimpel, reduceert 

littekens, bij wonden, huidaandoeningen, 

neurodermatitis, acné, psoriasis.

Haarverzorging algemeen, vet haar, droog 

haar, beschadigd haar, haarverlies, roos.

Bewaring

jojoba olie is onbeperkt houdbaar

Avocado olie

Eigenschappen

Hydrateert de huid, herstelt de huid, herstelt 

het haar (lichte bescherming tegen 

zonnebrand SPF 4 - afhankelijk van oogst)

Gebruik

Droge gedehydrateerde huid, schilferige 

huid, gevoelige huid, ouder wordende huid, 

huidaandoeningen, psoriasis, beschadigd 

haar, after sun 

Bewaring

Op een koele en donkere plaats bewaren. 

Een geopende verpakking binnen het jaar 

opgebruiken

Macadamia olie
Macadamia 
integriforia/ternifolia

Eigenschappen

Notenolie = oppassen bij notenallergie

Verzachtend, voedend, maakt soepel, laat 

geen vette laag achter, goed 

spreidingsvermogen, bevordert wondheling

Gebruik

Geschikt als massageolie, huidolie en als 

basis voor producten

Laat etherische snel tot in de diepere 

huidlagen intrekken.

Bewaring

Op een koele en donkere plaats bewaren. 

Een geopende verpakking binnen het jaar 

opgebruiken
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Muskaatroosolie 
Rosa rubiginosa

Eigenschappen

Huidherstellend, verzachtend (littekens), 

rimpelvervagend/gladmakend, reduceert 

hyperpigmentatie, mogelijke 

collageenopbouw, geeft soepelheid aan de 

huid, hydraterend

Gebruik

Bij lokale toepassingen puur gebruik.

Massage = max 10 % toevoegen aan basisolie

De olie wordt snel door de huid opgenomen.

Wordt goed verdragen door alle huidtypes

Herstelt de huid door aanmaak van nieuwe 

cellen, deze zijn gevoeliger voor de zon

Bewaring

Beperkt houdbaar - best in de koelkast 

bewaren.

Calophyllum (Tamanu)
Calophyllum 
inophyllum

Eigenschappen

Voedt de huid, herstelt vochtbalans, 

wondhelend, aderversterkend, krampstillend, 

pijndempend

Gebruik

Littekens, eczeem, psoriasis, radiodermatitis, 

brandwonden, wonden, doorligwonden, 

diabetes wonden, zweren, spataders, zona 

(pijndempend)

Bewaring

Op een koele en donkere plaats bewaren. 

Een geopende verpakking binnen twee jaar 

opgebruiken

Goudsbloem olie
Calendula maceraat

Eigenschappen

Tonifiërend, versoepelt de huid, hydraterend, 

huidherstellend, wondhelend, licht 

antiseptisch, licht pijndempend, reduceert 

zwellingen

Gebruik

gevoelige huid, geïrriteerde huid, droge huid, 

schilferige huid, kwetsuren, schaafwonden, 

wonden die moeilijk genezen, 

huidaandoeningen, acné, kloven, aftersun, 

brandwonden

Bewaring

Op een koele en donkere plaats bewaren. 

Een geopende verpakking binnen twee jaar 

opgebruiken
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Basisproducten

Verschillende producten

• Dagcrème, hydraterende crème, ...

• Kleimasker

• Aloe vera gel (vast en liquide)

• Badproducten 

• reinigingsmelk

• bodylotion

• shampoo

• conditoner

• ....

Doser ing

• Maximum 5 % plantaardige en/of 

etherische olie toevoegen

• dosering afhankelijk van persoon en 

doelstelling

HEB JE VRAGEN  

Stuur een mail naar:

nicole@idunagezondgenieten.be
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