
Chõ Behandelingen 

Chõ Behandelingen is onderdeel van Health Centre Chõ, centrum voor 
natuurgeneeskunde. We maken gebruik van verschillende methoden en 
technieken, zoals: Touch of  Chõ, Reflexintegratie, Bioresonantie, Integrale 
Stress Release en Reiki. Per afspraak bepalen we met welke methode we 
gaan werken. 
Wanneer er onvoldoende verbetering is, zetten we aanvullende technieken 
in. Denk hierbij aan de ondersteuning van een product of  aan elementen 
uit een cursus of  kindercoaching. Zie de website voor meer informatie. 

Milou van Rooij - de Vries 

Milou is natuurgeneeskundig therapeut, Reiki Master en kindercoach. Zij is 
aangesloten bij de beroepsorganisaties BATC, Reiki Ryoho en Adiona. Ze 
is opgenomen in het register van het KinderCoachGilde. Ze is 
gespecialiseerd in het behandelen en coachen van leerproblemen. Een 
consult wordt soms (gedeeltelijk) vergoed. 

Openingstijden 

Tarieven 

Intake en eerste consult (1,5 uur) € 95,- 
Vervolg consult ( per uur) € 75,- 
(Prijzen onder voorbehoud) 

 Chõ Behandelingen 

Natuurgeneeskundig consult 
Verbeter je gezondheid en welzijn! 

Touch of  Chõ 
Reflexintegratie 
Bioresonantie 

Integrale Stress Release 
Reiki 

Chõ Behandelingen 
Natuurgeneeskundige behandelingen 
Spechtenkamp 182 
3607 KK Maarssen 
0346-700217 
info@cho-behandelingen.com  
http://www.cho-behandelingen.com  

Consult Ochtend Middag Avond

Maandag 9:30 - 13:30 Gesloten 19:00 - 22:00

Dinsdag 9:30 - 13:30 Gesloten 19:00 - 22:00

Woensdag 9:30 - 12:00 Gesloten Gesloten

Donderdag 9:30 - 13:30 Gesloten 19:00 - 22:00

Vrijdag 9:30 - 13:30 13:30 - 16:30 Gesloten

mailto:info@cho-behandelingen.com
http://www.cho-behandelingen.com


Natuurgeneeskundig Touch of  Chõ consult 
Verbeter je gezondheid en welzijn 
Wanneer je uit balans bent, ontstaan er allerlei lichamelijke, emotionele en 
mentale problemen. Wanneer je weer in balans komt, merk je dat de 
kwaliteit van jouw leven en werken zich verbeteren. 

Een behandeling is een ontspannen manier om aan je balans te werken. Je 
ondergaat een behandeling liggend op een behandeltafel of  zittend op een 
stoel. Voorafgaand aan het eerste consult is de intake met uitgebreide 
anamnese. De behandeling bestaat uit drie onderdelen: basisbalans, 
hoofdbehandeling en natesten. We werken op basis van de vijf  
natuurgerichte principes. 

De hoofdbehandeling bestaat uit methoden en technieken, zoals: Reiki, 
Reflexintegratie, Bioresonantie en Integrale Stress Release. Aan de hand 
van een protocol stemmen we de behandeling individueel af. Hierdoor 
werkt de behandeling diep door. Je leert simpele technieken, waarmee je 
thuis aan de slag gaat. 

Er is een gratis moeder & kind consult binnen 3 maanden na de geboorte. 

Reflexintegratie 
Groei door beweging 
Je wordt geboren met automatische reflexmatige bewegingen, zoals: 
zuigen, grijpen en schrikreactie. Deze bewegingen vormen het fundament 
voor de ontwikkeling van je hersenen, zoals: leren, lezen, rekenen en 
concentreren. Wanneer er problemen zijn tijdens en/of  na de geboorte, 
dan ontwikkelen de reflexen vaak minder goed of  ze komen niet goed tot 
rijping. Het gevolg is een vertraging in de verdere ontwikkeling. Met 
behulp van reflexintegratie is dit te verhelpen. 

Bij Chõ Behandelingen werken we met de methode MNRI. We werken aan 
losse reflexen of  met protocollen voor bijvoorbeeld traumaverwerking, 
verstoorde prikkelverwerking, fijne motoriek en oogsamenwerking. 

Bioresonantie 
Verminder je klachten 
Bioresonantie is een behandelmethode, waarbij we een disbalans 
behandelen met behulp van een bioresonantie apparaat. Aan de hand van 
verschillende testmethoden en testbuisjes bepalen we wat verzwakkend 
voor jouw systeem werkt.  

Het apparaat geeft de juiste tegentrilling, waarmee we deze verzwakking 
opheffen. De behandeling wordt thuis voortgezet met een op de persoon 
afgestemd bioresonantie-middel. 

Met behulp van Bioresonantie worden fysieke klachten behandeld, zoals: 
allergie en intolerantie, virussen, schimmels, bacteriën en parasieten.  

Integrale Stress Release 
Krijg grip op emoties en gedrag 

Integrale Stress Release maakt ook gebruik van bioresonantie, maar dan 
voor het behandelen van emoties en gedrag. Veel lichamelijke klachten 
vinden hun oorsprong in emotionele patronen, gedrag en/of  onverwerkte 
thema's. Integrale Stress Release is erop gericht om deze weg te nemen 
zonder hier uitgebreid over te hoeven praten of  situaties te herbeleven. 
Hierdoor is de behandeling ook zeer geschikt voor baby’s en kinderen. 

Veel programmering vindt plaats in de prenatale periode en gedurende de 
eerste 7 levensjaren. Deze periodes behandelen we zowel globaal als 
specifiek. 

Met deze behandeling koppelen we emoties los van je hersenen. Hierdoor 
reageer je niet meer 'automatisch', zoals je in eerdere situaties hebt gedaan. 
Voordat de emoties je overnemen, krijg je nu de tijd om na te denken hoe 
je op de situatie wilt reageren. 

Reiki 
Verbeter je balans 

Reiki is een Japanse behandelmethode, waarbij energie 
door middel van handoplegging wordt doorgegeven. De 
methode heeft de naam Usui Shiki Ryoho. In het 
Nederlands is dit het Usui Systeem van Natuurlijk 
Genezen. 

Reiki heeft een positieve invloed op het gehele energie-
evenwicht. Een behandeling helpt de structuur van je 
lichaam te verbeteren en helpt lichaam en de geest te 
ontgiften. Een behandeling geeft diepe ontspanning. Het 
helpt (oude) problemen en bijbehorende emoties te 
verwerken. Je ziet beter wat je wel of  juist niet wilt. Reiki 
werkt zowel preventief  als therapeutisch.


