
 

 

 

 

 

 

Dank je wel voor het downloaden van dit boekje 

ABC over etherische oliën. 

Deze basisinformatie geeft je een beeld over etherische 

oliën in het algemeen en wat je ermee kunt doen. 

 

Meer informatie? 

Neem contact op met hermien@aroma-freedom.nl 

 

 

 

 

 

Bij Aroma Freedom zijn etherische oliën van essentiëel belang. Daarom 

zorgen we ook voor kennisoverdracht met betrekking tot gebruik, 

toepassingen en veiligheid.  



 

 

 

 

 

Disclaimer 

De gegevens in dit document zijn uitsluitend bedoeld ter 

algemene informatie. 

De omschrijvingen met betrekking tot het gebruik en de werking 

van de etherische oliën vervangen niet de reguliere behandeling, 

medicatie of diagnose van een arts. Raadpleeg uw huisarts voor 

een medische behandeling. 

 

De gegevens zijn mijn eigen mening en niet die van een 

specifiek bedrijf of andere organisatie. 

 

 

 

 

 

 

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of gedeeld 

zonder toestemming van de auteur. 

www.aroma-freedom.nl 

hermien@aroma-freedom.nl  

©Hermien Rondeel  

http://www.aroma-freedom.nl/
mailto:hermien@aroma-freedom.nl


 

 

 

 

Aromatherapie 

Aromatherapie is een alternatieve geneeswijze gebaseerd op 

gebruik van etherische oliën. De samentrekking van de 

woorden aroma en therapie zou je kunnen uitleggen als 

behandeling met geuren. 

 

Blends 

Het mengen van etherische oliën tot een samengestelde 

geur. Dit doe je om een bepaalde werking tot stand te 

brengen. 

 

  



 

 

 

 

Consumptie 

Je kunt etherische oliën ook innemen. In heel veel kant-en-

klaar producten worden etherische oliën toegevoegd voor 

een lekkere smaak of om smaken te versterken. 

 

Destilleren 

Het onttrekken van etherische oliën aan de plant door middel 

van destillatie. Iedere plant heeft zijn eigen lengte van 

destillatie nodig om alle werkzame stoffen uit de plant te 

krijgen. Door zorgvuldige destillatie kunnen etherische oliën 

100 tot 10.000 maal geconcentreerder zijn dan in de 

oorspronkelijke plant. 

Belangrijk is de lengte en de temperatuur waaronder er 

gedestilleerd wordt. 

 

  



 

 

 

 

Dragerolie 

Je verdunt etherische oliën met een dragerolie. Dit is een 

vette plantaardige olie als olijf-, kokos- of jojoba-olie. 

 

Etherische oliën 

De levensenergie van de plant. 

Een plant maakt etherische oliën aan in bloemen, vruchten, 

wortels, bladeren, harsen, zaden, takken en schors. Ze geeft 

de plant haar karakteristieke smaak en geur.  

Etherische oliën worden al meer dan 5000 jaar in 

verschillende culturen toegepast om de medicinale en 

therapeutische werking.  

 

 
  



 

 

 

 

Fragrance 

Vaak staat op producten die je in de winkel koopt “fragrance” 

of “parfum”. Lees de etiketten er maar op na. 

Is voor jou dan duidelijk wat erin zit? Gaat het om etherische 

oliën gaat of om synthetische geuren? 

 

Gevoelens 

Geur doet direct een appèl op je emoties. Bij het ruiken van 

een bepaalde geur voel je je misschien veilig, omdat het je 

bij een fijne herinnering brengt. Geur en gevoel zijn 

onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

Je kunt geur ook effectief gebruiken om stemmingen te 

beïnvloeden. Het effect van geur op emoties ervaren? Vraag 

een sessie Aroma Freedom aan. 

 

  



 

 

 

 

Hete oliën 

Sommige etherische oliën zijn letterlijk heet. Deze kun je het 

best verdunnen met een plantaardige dragerolie.  

 

Inhoudsstoffen 

Aromatherapie is scheikunde. Iedere etherische olie bevat 

bepaalde moleculen met een specifieke werking. 

Als je weet welke inhoudsstoffen er in een olie zitten, dan 

kun je er heel gericht mee aan het werk. 

 

 
 

Dit is D-limoneen - een sterke antioxidant uit onder andere citrusoliën die 

afvalstoffen verwijdert uit het lichaam. 

Citrusvruchten zijn dus niet alleen gezond om de vitamine C, maar ook voor 

de reiniging van ons lichaam door het afvoeren van vrije radicalen.  



 

 

 

 

Jeugdig 

Er wordt gezegd dat bepaalde etherische oliën een 

verjongend effect hebben. Zou het daarom zijn dat er vaak 

oliën worden toegevoegd aan verzorgingsproducten? 

 

Kwaliteit 

Belangrijk! 

Je kunt je afvragen of: 

#  je de bron kunt achterhalen; 

#  er bestrijdingsmiddelen worden gebruikt; 

#  hoe er wordt gedestilleerd; 

#  hoe lang er wordt gedestilleerd; 

#  waar het bottelen plaatsvindt 

#  hoe het zit met het zaaien en het verrijken van de aarde. 

 

  



 

 

 

 

Limbisch systeem 

Ook wel de geurhersenen genoemd. 

Geur reist via de neus en de reukzenuwen naar het limbisch 

systeem (Olfactory bulb). 

Dit belangrijke deel van de hersenen geeft signalen af aan 

andere hersencentra die verantwoordelijk zijn voor onder 

andere de hormoonhuishouding, emoties, lange 

termijngeheugen en het zenuwstelsel. 

De hersenen kunnen zo’n 10.000 verschillende geuren 

herkennen. 

 

Massage 

Niets heerlijker dan een massage verrijkt met etherische 

oliën. 

Voeg aan je massage-olie etherische oliën toe die 

spierontspannend werken. 

Of die juist de geest ontspannen. 

 

  



 

 

 

 

Neus 

Het ruiken van de etherische oliën. 

Je kunt direct uit het flesje ruiken, door middel van 

vernevelen of door het aanbrengen op de huid. 

Zelfs als je geen reukvermogen hebt werken de moleculen 

van de oliën in op het brein. 

 

Op de huid 

Breng etherische oliën aan op de huid voor een bepaalde 

werking of als parfum. 

En verdun ze adequaat met een dragerolie. 

 

 
  



 

 

 

 

Persing 

Ook koude persing van gewassen geeft etherische oliën af. 

De bekendste daarvan zijn de citrusoliën. 

Koudgeperst. Uit de schil van de vrucht. 

 

freQuentie 

De frequentie van de gemiddelde mens is 62 – 68 Hz. 

Bij een verkoudheid daalt je frequentie naar 58 Hz. 

Wanneer je een kopje koffie vasthoudt daalt je frequentie 

naar 58 Hz. Drink je de koffie ook op? Dan daalt je frequentie 

nog verder. Naar 52 Hz. 

Het duurt 3 dagen voor je weer op je oude niveau van 62 Hz 

bent. 

Etherische oliën hebben een frequentie van 52 tot 320 Hz. 

Breng je frequentie omhoog met etherische oliën. 

 

    



 

 

 

 

René Gattefossé 

De grondlegger van de huidige aromatherapie. Deze 

scheikundige en parfumier raakte na een ernstig ongeluk 

geïntrigeerd door de werking van etherische oliën. 

Hij heeft zich toegelegd op onderzoek en vastlegging. 

 

Schoonmaken 

Etherische oliën hebben een bijzonder reinigende werking. 

Citroentjes frisse afwas? Met etherische oliën. 

Vloer dweilen? Met etherische oliën. 

 

 
  



 

 

 

 

Toxisch 

Er is veel vervuiling om ons heen. 

Sommige stoffen voer je meteen af; sommigen sla je op in je 

lichaam. 

Deze toxische stoffen kun je verwijderen met etherische 

oliën. Langzaam zodat je lichaam niet teveel in één keer hoeft 

te verwerken. 

 

Uitslag 

Huiduitslag kan voorkomen wanneer je huid niet gewend is 

aan het aanbrengen van etherische oliën. (Zie ook bij 

Toxisch.) 

Gebruik verdunningen met een dragerolie of stop (tijdelijk) 

met het gebruik van je etherische olie. 

 

  



 

 

 

 

Vernevelen 

In een verstuiver of vernevelaar druppel je een paar druppels 

etherische olie. 

Door het verspreiden van de moleculen adem je de werkzame 

stoffen in. 

Een gezonde geurstekker.  

 

Wassen 

Vanwege de reinigende werking voeg je etherische oliën toe 

aan je (zelfgemaakte) wasmiddel. 

Ook voor het reinigen van groente, fruit en jezelf kun je heel 

goed etherische oliën gebruiken. 

Lees er meer over in mijn online boek over Gifvrij 

Huishouden. 

 

  



 

 

 

 

Ylang Ylang 

In Indonesië wordt het huwelijksbed bestrooid met Ylang 

Ylangblaadjes voor een veelbelovende huwelijksnacht. 

De etherische olie ruikt zoet. 

Strakke spieren in je gezicht? Ylang Ylang helpt bij de 

ontspanning ervan. 

 

Zon 

Sommige oliën zijn fotosensitief. Dit betekent dat ze de 

werking van de zon vergroten. Breng deze etherische oliën 

aan onder de kleding. 

In sommige gevallen zelfs na gebruik tot 72 uur niet 

blootstellen aan de zon. 

 

 


