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NIEUWE BEROEPS-
VERENIGING: VBAG 

Met ingang van 1 september 2016 ben ik 
aangesloten bij beroepsvereniging VBAG. 
Deze beroepsvereniging heeft een strenge 
toelating en stelt strengere eisen aan 
therapeuten. Ik hoop door deze overstap te 
maken dat mijn voetreflexbehandelingen 
langer vergoed zullen blijven door de 
zorgverzekeraars.  
Wat betekent deze overstap voor u? In het 
vervolg is het belangrijk om bij (het kiezen 
van) uw aanvullende zorgverzekering na te 
vragen of zij behandelingen van een therapeut 
aangesloten bij de VBAG vergoeden.  
 
HERKEN EEN BEROERTE! 

Een beroerte ontstaat als de hersenen 
plotseling onvoldoende bloed krijgen. Dit kan 
door een verstopt bloedvat (bloedstolsel), 
maar ook door een scheur in een bloedvat, 
waarbij een bloeding optreedt. In Nederland 
krijgen elk jaar zo’n 46.000 mensen een 
beroerte. In Nederland leven meer dan 
175.000 mensen met de gevolgen van een 
beroerte en elk jaar overlijden er circa 9.000 
mensen aan een beroerte. Reden genoeg dus 
om hier eens aandacht aan te besteden in deze 
nieuwsbrief.  
Want hoe is een beroerte te herkennen? 
De belangrijkste signalen zijn een 
scheeftrekkend gezicht, een afhangende 
mondhoek, plotseling wartaal spreken, 
onduidelijk praten, of niet meer uit de 
woorden komen, plotseling krachtverlies of 
verlamming van één arm.  
Er zijn ook nog andere signalen, zoals 
dubbelzien, wazig zien of blindheid aan één 
oog, een plotselinge combinatie van 
duizeligheid of evenwichtsstoornissen, 
plotseling zeer ernstige hoofdpijn of 
plotselinge verlamming aan één been. 
 
Een snelle behandeling in de eerste uren kan 
voorkomen dat een beroerte hele ernstige 
gevolgen heeft. Via een infuus kunnen 

medicijnen worden toegediend om een 
eventueel bloedstolsel op te lossen, maar dit 
kan alleen in de eerste 4 uur na de beroerte. 
Het is dus zaak om snel 112 te bellen als u 
vermoedt dat iemand in uw omgeving een 
beroerte heeft.  
 
Als u twijfelt of iemand een beroerte heeft, 
doe dan deze test: 

- Vraag aan de persoon of hij/zij de 
tanden wil laten zien. Let hierbij op of 
de mond scheef staat of dat de 
mondhoek naar beneden hangt 

- Vraag de persoon om een zin uit te 
spreken. Let hierbij op of de persoon 
onduidelijk spreekt of niet meer uit de 
woorden komt 

- Vraag de personen beide armen voor 
zich uit te strekken met de 
handpalmen naar boven. Let hierbij 
op of er één arm wegzakt of niet 
omhoog wil komen. 

Via www.hartstichting.nl kunt u meer 
informatie over een beroerte aanvragen.  

 
 

UNIEKE KANS: 
PARTNERMASSAGE-AVOND 

Altijd al eens willen leren hoe u uw 
partner/vriend/vriendin/collega/broer/zus 
een goede massage van de nek, rug, en 
schouders kunt geven? Kom dan samen met 
uw partner of vriend(in) naar de avonden 
partnermassage. Op deze avond leer ik u 
beiden hoe u elkaar een (eenvoudige, maar 
doeltreffende) massage kunt geven, die met 
name nuttig is bij nek, rug of 
schouderklachten en daarnaast heel 
ontspannend is. Na een stukje theorie gaat u 
daadwerkelijk op elkaar oefenen en leert u hoe 
en waar de voornaamste spieren lopen die 
klachten kunnen veroorzaken en leert u 
diverse massage technieken. 
 
Een avond partnermassage kost 55 euro en 
duurt circa twee uur. Dit is inclusief 
koffie/thee en gebruik van massagetafel, 
handdoeken en massageolie. Er zijn geen 
anderen mensen bij, dus u krijgt samen 
privéles. 

http://www.hartstichting.nl/


 
 
Deze avonden worden gehouden op de 
volgende data:  
 
Maandagavond 29 augustus 2016 
Van 19.00 tot circa 21.00 uur 
 
Vrijdag 23 september 2016 
Van 19.00 uur tot circa 21.00 uur 
 
Vrijdag 30 september  
Van 14.00 tot circa 16.00 uur 
 

 
 
Reserveer snel een van deze data voor u en uw 
partner, want vol= vol! 
Reserveren kan door een mailtje te sturen 
naar: info@natuurgeneespraktijk.nl of bel naar 
0251-201649.  
 
ACTIE VAN DE MAAND  
AUGUSTUS 2016 

Deze maand 5 euro korting op een 
stoelmassage. Deze drukpuntenmassage vindt 
plaats door de kleding heen (en is dus ideaal 
als u weinig tijd heeft) en verminderd nek-, 
rug- en schouderklachten. Daarnaast geeft de 
massage herstel van overbelaste spieren en 
ontspanning. 
Een afspraak maken kan via 
info@natuurgeneespraktijk.nl of bel 0251-
201649.  
 
Let op: de stoelmassage komt niet in aanmerking voor 
vergoeding middels de aanvullende zorgverzekering. 

 
 
OPENINGSTIJDEN 

Mijn praktijk is gedurende de zomermaanden 
geopend op maandagavond, woensdag (hele 

dag en avond)en vrijdagmiddag , maar altijd 
uitsluitend op afspraak.  
 
Op Facebook plaats ik regelmatig nieuws, 
weetjes en acties, dus houd ook deze pagina in 
de gaten: 
www.facebook.com/natuurgeneespraktijk 
 
De volgende nieuwsbrief verschijnt in 
september 2016. 
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