
Shantala 
Speciale Zorg



Shantala Speciale Zorg is een aan-
raakmethode waarbij aandacht en 
respect voor elkaar centraal staan. 
Bij Shantala Speciale Zorg wordt de 
huid ritmisch gestimuleerd waar-
door u rust en ontspanning ervaart. 
Pijn, angst en agressie worden min-
der. Concentratie zal toenemen, 
evenals energie. Zowel lichamelijke 
als emotionele functies worden 
gestimuleerd. Een behandeling kan 
uw algemene conditie verbeteren.
 
Klanten
 
Shantala Speciale Zorg is bijzonder 
geschikt voor mensen met een be-
perking, zowel lichamelijk als geeste-
lijk. Bij een gebrek aan veiligheid en 
geborgenheid kan een mens blokke-
ren, waardoor hij zijn belangstelling 
voor zijn directe omgeving kan ver-
liezen. Dit kan leiden tot spanning, 
onrust en 
verstoorde emotieverwerking. Bij 

deze symptomen kan Shantala Spe-
ciale Zorg helpen. 
 
Contact
 
Bij Shantala Speciale Zorg is het con-
tact maken met jezelf en de ander 
heel belangrijk. Wanneer iemand 
lang in dezelfde houding zit of ligt 
kan het kan gebeuren dat iemand 
het contact met zichzelf en de omge-
ving verliest. Shantala SZ kan ervoor 
zorgen dat iemand weer contact kan 
maken met zichzelf en de omgeving 
door bepaalde prikkels te stimuleren.
 
 



Regie
 
Als klant heeft u altijd de regie bij de 
behandeling. Dat kan verbaal zijn, 
maar ook non-verbaal. U kan bepaal-
de bewegingen stimuleren of juist 
niet. Ook het tempo wordt aange-
past aan uw wensen. De methode 
kan over de kleding heen worden 
toepast of op de huid, bijvoorbeeld 
op de armen. Ook hierbij geldt dat 
uw wensen centraal staan en dat u 
de regie heeft.
 
Ervaring
 
Eén van de klanten van Opella be-
schrijft haar ervaring met Shantala 
Speciale Zorg als volgt:  
"De kinderen vinden me een heel 
andere moeder; vrolijk, blij, 
tevreden, niet meer down. Het geeft 
mij veel ondersteuning in de dage-
lijkse dingen." 

Shantala Speciale Zorg bij 
Opella
 
Binnen Opella wordt Shantala SZ 
aangeboden op alle locaties. U kunt 
ook als particulier gebruik maken van 
onze Shantala SZ. Wij komen dan bij 
u thuis.
Wilt u meer weten over Shantala 
Speciale Zorg of een aanvraag voor 
één of meerdere behandelingen 
indienen? 
 
Opella servicepunt
telefoon 0318 752222
servicepunt@opella.nl
www.opella.nl
 




