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Kwaliteit en Veiligheid
Wij doen mee!

Onze kwaliteit aantoonbaar maken
Ons ziekenhuis heeft zich geëngageerd om het accreditatielabel van het
Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) te halen. Zo willen we laten
zien dat we in het H. Hartziekenhuis Mol hoogkwalitatieve, veilige en verantwoorde
zorg leveren. De accreditatie moet onze patiënten, verwijzers, partners en
overheden het vertrouwen geven dat we een goed en veilig georganiseerde
instelling zijn. Het behalen van het attest vereist een duurzaam engagement van al
onze artsen en medewerkers.
Het NIAZ is een onafhankelijk instituut dat kwaliteitsnormen opstelt en ziekenhuizen – op hun
eigen verzoek – aan die normen toetst. Met een audit gaat het NIAZ na of het ziekenhuis op
zo’n manier is ingericht dat het een aanvaardbaar kwaliteitsniveau haalt én of het die kwaliteit
kan monitoren en verankeren. Als dat zo is, krijgt het ziekenhuis een accreditatie voor vier
jaar. Daarna volgt een volledige hertoetsing.
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INLEIDING
Aromatherapie is een vorm van kruidengeneeskunde, gebaseerd op het gebruik van
etherische olie van kruiden, bloemen en andere plantendelen. Deze oliën hebben
een sterke fysieke werking: het inademen van een bepaald aroma kan veranderingen
in het lichaam teweegbrengen. Voorbeelden hiervan zijn activatie van het
immuunsysteem, verandering van de bloeddruk en stimulatie van de spijsvertering.
Afhankelijk van welke geur er ingeademd wordt, kan deze ons kalmeren, activeren,
slaperig/levendig/euforisch/hongerig/tevreden, .. maken.
Naast de fysieke werking kunnen de subtiele aspecten van aromatherapie op
emotioneel en spiritueel vlak een nog grotere betekenis krijgen, wanneer een
medische behandeling zinloos geworden is en de patiënt palliatieve zorg zal krijgen.
Aromatherapie is echter geen wondermiddel. Het kan mensen niet helpen genezen.
Wel kan het een grote ondersteuning bieden aan het comfort van de palliatieve
patiënt en zijn naasten.

In deze folder zullen we eerst uitleggen hoe de verwerking van geuren in de hersenen
plaatsvindt en op welke manier veranderingen in het lichaam dus tot stand kunnen
komen. Daarna geven we aan hoe aromatherapie in de praktijk gebruikt kan worden.

4

AROMATHERAPIE

DE NEUS EN DE GEEST:
ONAFSCHEIDBAAR
De

reukzin

is

rechtstreeks

verbonden met de hersenen. Via
onze neus ontvangen we geur
informatie. Deze informatie wordt
opgeslagen in een belangrijk deel
van de hersenen, het limbische
systeem genoemd. De structuren in
het limbische systeem zijn betrokken
bij emotie, motivatie, genot en het
emotioneel geheugen. Geuren en
herinneringen worden in dit systeem
samen opgeslagen. Geuren kunnen
hierdoor bijvoorbeeld zowel positieve als negatieve herinneringen terug oproepen. In
het limbische systeem gaat de geur informatie onder de vorm van een zenuwimpuls
verder door naar een ander deel van de hersenen, de hypothalamus. De hypothalamus
brengt chemische boodschappen over naar de bloedstroom, waardoor het hormonen
kan activeren en lichaamsfuncties kan reguleren. Dit hele proces neemt een paar
seconden in beslag.
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AROMATHERAPIE IN DE PRAKTIJK
Etherische oliën worden door het lichaam opgenomen via de luchtwegen, via de
huid, de mond of het rectum. Voor elke etherische olie bestaat de ideale en de af
te raden absorptiewijze. Wij passen in de praktijk aromatherapie enkel toe via de
luchtwegen en de huid.

Via de luchtwegen
(inhaleren, verdampen en verstuiven):
•

Natte inhalatie door enkele druppels etherische olie in warm water te doen en
de dampen te laten inhaleren

•

Droge verstuiving : op een zakdoek, hoofdkussen, mouw,…

•

Verstuiven met een toestel

•

Aromalampje : boven een theelichtje doet men in een waterreservoir enkele
druppels etherische olie, door de warmte verdampt de olie

•

Aromastone ( 45’ daarna stop ) : toestel in keramiek met ingebouwd elektrisch
verwarmingselement, de poreuze steen geeft bij opwarming de geur af

•

Aromastream ( 5’ op stand 2, 15’ op stand 1 daarna stop ) : toestel in plastic
met binnenin een ventilator en onderaan een aromapad waarop de etherische
olie wordt gedruppeld, de ventilator brengt de geur door luchtverplaatsing in de
ruimte

•
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Via de huid :
Onze huid is het omhulsel van ons lichaam en kan zowel een uitscheidings – als
opnamefunctie uitoefenen. De huid kan fijne moleculaire substanties (en dus ook
etherische oliën) absorberen. De olie gaat via de haarvaten in de bloedbaan en wordt
doorheen het hele lichaam getransporteerd.
Eenmaal de olie in de bloedbaan zit, heeft ze haar uitwerking op het lichaam :
sommige activeren de nieren ( jeneverbes ), ondersteunen de leverfunctie ( kamille )
of hebben een harmoniserende werking op lichaam en geest ( lavendel ).
De olie kan op verschillende manieren gebruikt worden:
•

Relaxatiebad

•

Voetbadje

•

Massage.

Relaxatiebad
Etherische oliën mengen zich niet met water. Er dient dus een bereiding gemaakt te
worden met een drager die de aroma’s oplost en zich bovendien ook goed mengt met
het badwater. Als drager kunnen we gebruik maken van :
•

Volle melk of room

•

Zout ( niet bij wonden )

•

Honing ( huidverzorgend ).

Een eenvoudige en mooie drager is een tas volle melk of room waaraan 8 tot 10
druppels olie worden toegevoegd en gemengd. Deze bereiding wordt aan het
gevulde bad toegevoegd of men kan de natgemaakte huid van de palliatieve patiënt
er ook mee inwrijven.
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Een andere drager is vloeibare honing. Deze werkt vooral bij wonden, kwetsuren en
kloven zeer verzachtend, zuiverend en genezend. De aroma’s worden eerst gemengd
in twee tot drie soeplepels honing. Vervolgens worden ze met zachte, masserende
bewegingen aangebracht op de natte, warme huid.
Dit geurige relaxatiebad duurt zeker een kwartier of langer. Vervolgens wordt de
patiënt zachtjes droog gedept, aangekleed en naar de kamer gebracht om na te
genieten en te rusten.
Enkele tips :
•

Lavendel : Dit frisse, bloemige aroma is de basis voor bijna ieder bad. Ze zuivert
de huid, de spieren en de gewrichten. Ze werkt kalmerend en ontspant lichaam
en geest.

•

Rozemarijn : Dit helder, kruidig aroma is de tegenhanger van lavendel. Ze
activeert de bloedcirculatie, vermindert spierpijn, verwarmt en is een echte
oppepper ( ochtendbad ).

Opgelet : Géén citrusschillen, munt of
kaneel aan het badwater toevoegen! Deze
oliën kunnen het lichaam sterk doen
afkoelen!
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Aromatisch voetbadje
Het geven van een voetbad of een voetmassage kost niet erg veel moeite, terwijl
het de ontvanger wel erg veel deugd kan doen. Bij gebruik van de juiste etherische
oliën kan een voetverzorging een zeer intense ontspanning opleveren:
•

Lavendel + tijm : verhoogt de weerstand

•

Gember : houdt de koude uit het lichaam en houdt de warmte binnen

•

Tea tree : heeft een antivirale, antibacteriële en antischimmel werking.

Handmassage
Zie folder: handmassage.

“JE KAN EEN GEUR NIET RAKEN;
JE WORDT TELKENS DOOR EEN GEUR GERAAKT”
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H. Hartziekenhuis Mol
Gasthuisstraat 1 - 2400 Mol
Tel.: 014/71 20 00
E-mail: info@azmol.be
www.azmol.be

Deze brochure werd ontwikkeld door, en is
eigendom van, het H. Hartziekenhuis Mol.
Elke reproductie of verspreiding zonder
toestemming van de eigenaar is verboden.
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Algemeen nummer: 014 71 20 00
Afspraken: 014 71 20 53
Ombudsdienst: 014 71 21 93
Spoedgevallendienst: 014 71 23 92
Afspraken radiologie: 014 71 20 43
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