
 
Dank je wel voor het downloaden van dit boekje 

Etherische oliën tijdens 

werken, leren en studeren 

Deze basisinformatie geeft je een beeld over welke 

etherische oliën je kunt gebruiken voor onder andere 

focus en concentratie. 

 

Meer informatie? 

Neem contact op met hermien@aroma-freedom.nl 

 

 

 
 

 

Bij Aroma Freedom zijn etherische oliën van 

essentieel 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  
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Etherische oliën 

tijdens werk, leren en studeren 
 
 
Wat zijn etherische oliën?  
Etherische oliën zijn vluchtige stoffen die gemaakt 
worden door planten in onder andere bloem, blad, 
steel, wortels. Zij geven de planten hun karakteristieke 
smaak en geur. De plant gebruikt etherische oliën voor 
haar bescherming, groei, aantrekkingskracht en 
communicatie. Zij zijn daardoor bijvoorbeeld in staat 
om te zorgen voor de voortplanting en een gezond 
immuunsysteem.  
 
Waarom?  
Etherische oliën worden al wel 5000 jaar door de mens 
gebruikt. Door de eeuwen heen is er een enorme 
kennis opgedaan over de werking, waarvoor je ze kunt 
gebruiken en hoe je ze kunt gebruiken.  
Etherische oliën zijn als het ware in staat om het 
zelfhelend vermogen van het lichaam in werking te 
zetten. 
 
  



 
Hoe?  
Aromatisch  
- direct uit het flesje  
- één druppel over de handen verspreiden, een 
kommetje maken, over de neus plaatsen en diep 
inademen  
- met een vernevelaar  
 

 
 
Op de huid  
- afhankelijk van welke etherische olie je gaat 
gebruiken kun je deze verdund met een plantaardige 
olie als jojoba-, avocado-, sesam-, olijf-, kokosolie 
aanbrengen op de huid. Hoeveel verdunning er nodig 
is hangt af van de etherische olie. Sommige etherische 
oliën zijn “heet” en hebben meer verdunning nodig dan 
andere.   



 
Waarvoor? 
Lichaam 
– luchtwegen 
– hormonale balans 
– spijsvertering 
– huid en haar 
– circulatie 
– bewegingsorgaan 
– emotioneel evenwicht 
– zenuwstelsel 
– immuunsysteem 
 
Geest 
- stress 
- concentratie en focus 
- onrust 
- (gebrek) aan energie 
- slaap 
 
Omgeving 
- insecten 
- luchtzuivering 
- reiniging 
- verzorgingsproducten 
- schoonmaakmiddelen 

  



 

Etherische oliën 
vernevelen tijdens werken, leren 

en studeren* 
 
 
Luchtzuivering 
Citroen, Pepermunt, Eucalyptus, Citronella, 
Rozemarijn, Purification, Thieves** 
 
Focus 
Lavendel, Brain Power, Clarity 
 

 
 
Concentratie, leren en cognitie 
Pepermunt, Citroen, Basilicum, Rozemarijn, Wierook, 
Clarity, Brain Power. 
  



 
Weerstand 
Thieves**, Oregano, Citroen, Wierook 
 
Deadline, werkdruk 
StressAway, Peace & Calming 
 
Lichamelijke ondersteuning (op de huid aanbrengen) 
Marjoram, Basilicum, Pepermunt, PanAway, 
AromaSiez, Deep Relief 
 
 
 
*Je kunt deze oliën ook op de huid aanbrengen, al naar 
gelang je voorkeur. Er bestaan veel etherische oliën en 
ze hebben veel verschillende toepassingen.  
 
**Thieves etherische olie is een bijzondere olie die 
vooral gebruikt wordt voor het vergroten van de 
weerstand en om de lucht te zuiveren. In de Verenigde 
Staten wordt deze in meer dan 50 ziekenhuizen 
verneveld om zijn reinigende werking.  
Thieves is een samengestelde olie en bestaat uit 
Citroen, Kaneel, Kruidnagel, Eucalyptus radiata en 
Rozemarijn. 
 


