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De holistische 
aanpak van 
Wellness Touch
PAPENDRECHT – Loes Hermsen van Well-
ness Touch aan de Constantijn Huygenslaan 
43F in Papendrecht heeft zich in de afgelo-
pen jaren ontwikkeld van een massagethera-
peut tot een therapeutische coach met een 
uitgesproken holistische aanpak.

“Waar ik bijvoorbeeld vroeger bij een klacht over mi-
graine gelijk aan de slag ging met een massagebehan-
deling, omdat ik wist hoe ik dat moest doen, kies ik er 
tegenwoordig steeds meer voor om verdere vragen 
te stellen”, legt Loes uit. “Wat is je voedingspatroon? 
Hoe is de houding van je lichaam op je werk? Kun je 
je grenzen aangeven en bewaken? Noem maar op. 
Dankzij diverse opleidingen kan ik met verschillende 
brillen naar hetzelfde probleem kijken en daarom 
met een betere oplossing komen.”
Loes is daardoor niet alleen masseur, maar ook zowel 
coach als therapeut. Ze heeft zich gespecialiseerd in 

de psychologie en is or-
thomoleculair therapeut. 
Ook werkt ze met de 
therapie van bioresonan-
tie. Binnenkort hoopt ze 
de opleiding als kinder-
coach af te ronden.
Loes huldigt het principe ‘Ontspannen is geen luxe, 
maar gezonde noodzaak’. Ze streeft er met haar be-
handelingen naar dat iedereen zich goed moet kun-
nen voelen, zonder problemen of belemmeringen. 
“Ik ben systemisch coach voor mensen met een de-
pressie, burn-out en bij angsten, rouwverwerking of 
verslaving”, vervolgt Loes Hermsen. In sommige ge-
vallen zet ik ook de traumaverwerking in, dat is een 
techniek die met oogbewegingen gaat. Deze lijkt op 
de welbekende EMDR, maar in de techniek die ik 
toepas gebruik ik alle oogbewegingen.”
“Vaak komen mensen bij mij in de praktijk die overal 

al zijn geweest en waar ze maar op één punt behan-
deld werden, ik geniet ervan om mensen te zien 
opbloeien.” De meeste behandelingen bij Loes 
Hermsen van Wellness Touch worden vergoed door 
de zorgverzekeraar.
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