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VERANDERINGEN IN MIJN 
PRAKTIJK VANAF 1 OKTOBER 
2016 

Vanaf 1 oktober aanstaande worden er een 
aantal veranderingen in mijn praktijk 
doorgevoerd. Dit heeft alles te maken met de 
strengere eisen en richtlijnen van de 
beroepsvereniging VBAG, waar ik me bij 
aangesloten heb.  
De belangrijkste veranderingen heb ik 
onderstaand voor u op een rijtje gezet: 
 

- Met ingang van 1 oktober 2016 komen 
uitsluitend voetreflexbehandelingen 
voor vergoeding door de 
zorgverzekering in aanmerking. 
Behandeling met oorkaarsen, alle 
lichaamsmassages (Breussmassage, 
Kruidenstempelmassage, Hot 
Stonemassages, etc.) en Reiki-
behandelingen worden door de 
aanvullende zorgverzekeringen niet 
vergoed en hiervoor ontvangt u geen 
declaratie. Wel is het mogelijk om bij deze 
behandelingen door middel van een 
stempelkaart te sparen voor een gratis 
behandeling van een uur.  

- Met ingang van 1 oktober 2016 zal ik op 
maandagavond en woensdagavond een 
telefonisch spreekuur houden tussen 17.00 
en 18.00 uur op tel.nr. 0251-201649. 
Binnen deze tijden is het mogelijk mij 
direct telefonisch of middels Whats App 
te spreken voor vragen, het maken van 
afspraken, etc. Uiteraard blijft het ook 
buiten deze tijden mogelijk om telefonisch 
of per email, WhatsApp of Facebook 
vragen te stellen of afspraken te maken, 
maar dan kan het antwoord soms wat 
langer duren. Ik streef er naar om alle 
telefonische vragen of vragen via de email 
of WhatsApp binnen 24 uur te 
beantwoorden. 

- U bent als cliënt zelf verantwoordelijk 
voor het navragen bij uw zorgverzekering 
of een voetreflexbehandeling door hen 
wordt vergoed. Ik neem zelf geen contact 

(meer) op met zorgverzekeringen. Ook 
bent en blijft u zelf verantwoordelijk voor 
het aanleveren van de juiste gegevens voor 
de declaraties en het opsturen van de 
declaraties naar de betreffende 
zorgverzekering. 

- Met ingang van 1 januari 2017 worden 
prijzen van de behandelingen verhoogd 
naar 45 euro voor 1 uur en 22,50 voor 
een half uur. De prijs van 
stoelmassages wordt verhoogd naar 
21 euro. 

 
Al met al een hoop veranderingen, maar 
uiteindelijk hoop ik, door het lidmaatschap bij 
de VBAG als beroepsvereniging, dat mijn 
voetreflexbehandelingen zo lang mogelijk 
door de aanvullende zorgverzekeringen 
vergoed zullen blijven! 
 
Heeft u vragen over bovenstaande, kunt u mij 
natuurlijk altijd bellen of e-mailen. 
 
ACTIE VAN DE MAAND  
SEPTEMBER 2016:  

Deze maand 5 euro korting op een 
kruidenstempelmassage. Bij deze heerlijke 
massage wordt het lichaam met een scrub met 
oerzeezout behandeld en daarna met warme 
buideltjes gevuld met kruiden gemasseerd. 
Deze massage is heel goed voor de 
doorbloeding en voor de huid. U betaalt deze 
maand geen 42 euro voor deze massage, maar 
slechts 37 euro voor deze massage van een 
uur! Een afspraak maken kan via 
info@natuurgeneespraktijk.nl of bel 0251-
201649.  
 
Let op: de kruidenstempelmassage komt niet in 
aanmerking voor vergoeding middels de aanvullende 
zorgverzekering. 

 
EUROPAPLEINDAG:  
24 SEPTEMBER 2016 

Zaterdag 24 september aanstaande worden er 
diverse activiteiten georganiseerd op het 
Europaplein in Heemskerk en bij Fit4u2 op 
de Beneluxlaan 205-207. 

 
Bij het Europaplein staan diverse kraampjes 
met allerlei leuke cadeautjes, kaarten, 



 
edelstenen, tassen en kinderkleding en er 
worden gratis ijsjes uitgedeeld.  
 
Ik ben deze dag zelf aanwezig om 
stoelmassages te geven. Deze massages zijn 
gratis, maar u mag wel een donatie doen aan 
Pink Ribbon, want de opbrengst van alle 
donaties is voor dit goede doel bestemd.  
 
Pink Ribbon is een organisatie die zich inzet 
voor mensen met borstkanker, want jaarlijks 
krijgen 17.000 mensen deze diagnose en 
dagelijks sterven er helaas nog steeds 9 
mensen aan deze ziekte. Pink Ribbon 
financiert wetenschappelijk onderzoek en 
ondersteunt projecten op het gebied van 
behandeling, nazorg en langetermijneffecten 
van borstkanker. Zie voor meer informatie: 
www.pinkribbon.nl 
Misschien zien we elkaar op het Europaplein 
zaterdag? 
 
WEGENS SUCCES WEER 
PARNERMASSAGE-AVONDEN 

Na het succes van de afgelopen 
partnermassage-avonden en middag, zijn er nu 
weer nieuwe data waarop u zich kunt 
inschrijven.  
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/middag partnermassage. Op deze 
avond/middag 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/middag 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. 
 
Deze avonden en middag worden gehouden 
op de volgende data:  
 
 

Vrijdagavond 30 september  
van 19.00 uur tot 21.00 uur 
 
Vrijdagavond 7 oktober  
Van 19.00 uur tot 21.00 uur 
 
Vrijdagmiddag 14 oktober  
Van 14.00 tot 16.00 uur 
 
OPENINGSTIJDEN 

Mijn praktijk is geopend op maandagavond, 
woensdag (hele dag en avond) en 
vrijdagmiddag , maar altijd uitsluitend op 
afspraak.  
 
Op Facebook plaats ik regelmatig nieuws, 
weetjes en acties en kortingen, dus houd ook 
deze pagina in de gaten: 
www.facebook.com/natuurgeneespraktijk 
 
Met ingang van 1 oktober 2016 ben ik op 
maandag- en woensdagavonden direct 
telefonisch bereikbaar tussen 17.00 en 18.00 
uur op telefoonnummer 0251-201649. 
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