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VERGOEDING VAN DE 
BEHANDELINGEN IN 2019 

Zorgverzekering CZ heeft de vergoedingen voor 
alternatieve geneeswijzen behoorlijk beperkt. 
Gelukkig worden voetreflexbehandelingen door een 
zorgverlener die is aangesloten bij de VBAG, zoals 
ik dat ben, nog wel vergoed, ook in 2019. Natuurlijk 
is het wel te betreuren dat CZ deze stap zet, vooral 
omdat er nu voor veel mensen belangrijke 
vergoedingen van alternatieve behandelingen weg 
vallen. Overstappen op een andere zorgverzekering 
is natuurlijk altijd een optie.  
 
Bent u overgestapt naar een andere zorgverzekering, 
meld dit dan bij mij, zodat ik dit op de declaraties 
kan aanpassen.  
 
Er zal in 2019 geen wijziging komen van mijn 
tarieven. Toch is er wel een verandering in 2019: 
uitsluitend de Hotstone-massage, 
Kruidenstempelmassage, de 
metamorfosemassage en de Vital Feet Bowl-
massage hebben nog een duur van 1 uur (voor  
€ 45,00). Alle overige massages krijgen een 
tijdsduur van 30 minuten (en kosten € 22,50) 
Met uitzondering van de stoelmassage: dat was 
en blijft 25 minuten (voor € 21,00). Zie ook mijn 
website: www.natuurgeneespraktijk.nl 
 
 
WERKEN MET DE BIOTENSOR 

Als een cliënt(e) in mijn praktijk komt, kijk ik welke 
discipline ik het beste kan inzitten om de klacht te 
verminderen en/of weg te nemen. Heel veel 
klachten kunnen met voetreflexologie worden 
behandeld, soms zijn Reiki-behandelingen beter, 
zijn supplementen nodig of maak ik gebruik van 
massages en medical taping. Er zijn echter ook 
klachten waarvan het moeilijk is om te bepalen wat 
de oorzaak is en hoe deze het beste te behandelen 
zijn. In deze specifieke gevallen kan ik gebruik 
maken van de biotensor. Een biotensor is een 
meetapparaat waarmee ik kan meten welke 
therapievorm, supplementen of Bach 
Bloesemremedies het best zijn voor een cliënt.   

In mijn praktijk ga ik, op verzoek van cliënten, ook 
werken met een biotensor. Een biotensor is een 
apparaat waarmee testen kunnen worden gedaan.  
Elke cliënt dient uitdrukkelijk toestemming te geven 
alvorens ik gebruik maak van de biotensor.  
 
 
WELKE METINGEN KAN IK DOEN 
MET DE BIOTENSOR? 

De testen die ik in mijn praktijk met de biotensor 
doe zijn onder andere de volgende: 

- Het lichamelijk en emotioneel functioneren 
(= energieniveau) 

- De status van de aura en de chakra’s                                                                                                                                               
- Oorzaak van klachten (fysieke klacht, 

stofwisselingsgerelateerde klacht, 
psychische/emotionele oorzaak, oorzaak 
gelegen in lichaamsvloeistoffen of vaten, 
neurologische oorzaak) 

- De juiste supplementen, als dit niet goed 
duidelijk naar voren komt aan de hand van 
de klacht(en) 

- De juiste Bach bloesemremedie, als dit niet 
duidelijk naar voren komt aan de hand van 
de klacht(en) 

- Welke voedingsstoffen het beste vermeden 
kunnen worden, als dit niet duidelijk naar 
voren komt aan de hand van de klacht(en). 

Bij sommige testen is het belangrijk dat je hierbij 
fysiek aanwezig bent (denk aan energieniveau, 
chakra’s en aura), bij andere testen is dat niet 
nodig.  
 

 
INTERESSE? 

Wil je graag dat ik voor jou de biotensor gebruik, 
laat me dit dan weten. Een meting kost € 22,50. Ik 
laat uiteraard weten of het voor de meting belangrijk 
is dat je naar de praktijk komt, zodat we hiervoor 
een afspraak kunnen maken. Als je voor het meten 
niet aanwezig hoeft te zijn, zorg ik er wel voor dat ik 
met je afspreek wanneer ik de meting doe en krijg je 
hiervan (per mail) een verslag. Zie de actie voor een 
leuke aanbieding voor een consult met de biotensor.  
 
 
ACTIE VAN DE MAAND DECEMBER 

Als je in de maand december een afspraak maakt 
voor een consult/test met de biotensor reken ik 
hiervoor slechts € 18,00. De afspraak zelf hoeft dan 
niet in december plaats te vinden, want mijn agenda 
voor december is nagenoeg vol.  
Wil je een afspraak maken, of meer informatie, stuur 
me gerust een mail: info@natuurgeneespraktijk.nl. 

 



 

 

 
AGENDA 

Op de volgende dagen is mijn praktijk in 
december/januari gesloten: 
Maandag 24 december vanaf 18.00 uur (het 
telefonisch spreekuur gaat gewoon door tussen 
17.00 en 18.00 uur) 
Dinsdag 25 december 
Woensdag 26 december 
Vrijdag 28 december 
Maandag 31 december vanaf 16.00 uur (het 
telefonisch spreekuur komt hiermee op deze dag te 
vervallen) 
Dinsdag 1 januari 2019. 
 
Op Facebook plaats ik regelmatig nieuws, weetjes 
en acties en kortingen, dus houdt ook deze pagina in 
de gaten: www.facebook.com/natuurgeneespraktijk 
 
Op maandag- en woensdagavonden ben ik direct 
telefonisch bereikbaar tijdens het telefonisch 
spreekuur tussen 17.00 en 18.00 uur op 
telefoonnummer 0251-201649 voor het stellen van 
vragen, het maken van afspraken of het bestellen 
van producten.  
 
Neem jij deze nieuwsbrief altijd als hard-copy mee 
in mijn praktijk? Geef je dan op om de nieuwsbrief 
maandelijks via email te ontvangen op mijn website: 
www.natuurgeneespraktijk.nl 
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