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In 2020 zullen de nodige veranderingen 
plaatsvinden in mijn praktijk. Voor 
voetreflexbehandelingen verandert er niets, maar 
voor (lichaams)massages wel:  
 
 
GEEN MASSAGES VAN 1 UUR MEER 
VANAF 1 JANUARI 2020 

Met ingang van 1 januari 2020 is het niet meer 
mogelijk om bij mij een massage van 1 uur te 
ondergaan. In plaats daarvan zijn er uitsluitend 
massages van 45 en 30 minuten in mijn praktijk.  
De massage van 45 minuten gaat vanaf 1 januari 
2020 € 37,50 kosten en de massage van 30 minuten 
gaat € 25,00 kosten. De stoelmassage van 25 
minuten kost vanaf 1 januari € 22,95. 
 
Heb je in 2019 bij mij een cadeaubon gekocht voor 
een massage van 1 uur? Dan is er niets aan de hand, 
want deze cadeaubon kun je gewoon inleveren in 
2020 voor een massage van 1 uur. Nieuwe 
cadeaubonnen worden alleen nog uitgeschreven 
voor 45 of 30 minuten. 
 
 
NIEUWE MASSAGEVORMEN 

Gelukkig is er ook goed nieuws, want er komen wel 
een aantal massages bij in mijn praktijk. Vanaf 1 
januari 2020 kun je bij mij terecht voor de volgende 
massages: 
 
Cupping massage van de nek, rug en schouders 
van 45 of van 30 minuten. Bij deze massage wordt 
gebruik gemaakt van siliconen cups, die op de huid 
worden gezet door middel van zuigkracht (= dry 
cupping). Hierdoor trekken de cups het 
onderliggende weefsel omhoog. Deze massage 
vermindert daardoor pijn en zwellingen en maakt 
het weefsel los. Tevens wordt er met de cups 
gemasseerd. Door het gebruik van de cups kunnen 
rode of zelfs blauwe plekken op de huid ontstaan. 
Schrik hier niet van, dit is normaal bij deze massage. 
Hoe meer plekken op de huid, hoe meer 
afvalstoffen er afgevoerd moeten worden. 

 
Cupping massage 

 
De prijs van deze cupping massages zal voor 30 
minuten € 25,00 zijn en voor 45 minuten € 37,50. 
Geef bij het maken van een afspraak voor deze 
massage goed aan of je de massage van 30 of van 45 
minuten wil, zodat ik hiermee rekening kan houden 
in mijn agenda. 
 
Guasha massage van de nek, rug en schouders van 
30 minuten. Bij deze massage wordt gebruik 
gemaakt van een speciale olie en wordt de schraap-
techniek gebruikt, waarbij opgeslagen afvalstoffen 
worden verwijderd. Hierdoor kunnen rode striemen 
op de huid ontstaan in de probleemgebieden. Ook 
dit verschijnsel is normaal bij deze vorm van 
massage. 

 
Guasha massage 

 
GEWIJZIGDE PRIJZEN VAN 
MASSAGES 

In mijn praktijk kon je al terecht voor de volgende 
massages: 
 
Aromatherapiemassage; dit wordt nu een massage 
van het hele lichaam van 45 minuten waarbij 
speciale essentiële oliën worden gebruikt. De prijs 
voor deze massage is vanaf 1 januari 2020 € 37,50 
Hot Stone massage; dit wordt nu een massage van 
het hele lichaam van 45 minuten waarbij hete stenen 
worden gebruikt. De prijs van deze massage is per 1 
januari 2020 € 40,00. 
Kruidenstempelmassage; dit wordt nu een 
massage van het hele lichaam van 45 minuten 
waarbij speciale buideltjes met kruiden worden 



 
gebruikt. De prijs van deze massage is per 1 januari 
2020 € 40,00. 
Nek, rug- en schoudermassage van 30 minuten, 
hierbij maak ik tevens gebruik van cups om mee te 
masseren. De prijs van deze massage is vanaf 1 
januari 2020 € 25,00. 
Stoelmassage van 25 minuten. Deze 
drukpuntenmassage vindt plaats op een speciale 
stoel en de kleding kan bij deze massage worden aan 
gehouden. De prijs van deze massage is vanaf 1 
januari € 22,95. 
 
Je kunt de informatie inmiddels ook op mijn 
website vinden: www.natuurgeneespraktijk.nl 
 
Heb je hier nog vragen over, kun je me altijd even 
mailen: info@natuurgeneespraktijk.nl of appen: 06-
29597966. 
 
 
BESTELLEN VAN SUPPLEMENTEN 
IN DECEMBER 

Wil je in december nog een bestelling bij mij doen, 
doe dit dan graag voor 20 december, want de 
meeste fabrikanten zijn vanaf 24 december tot 1 
januari 2010 gesloten en daarbij verwacht Postnl een 
aanzienlijke drukte, waardoor bestellingen vertraging 
kunnen oplopen.  
 
 
VERGOEDINGEN IN 2020 

Tot op heden zijn er geen wijzigingen bekend over 
de vergoeding van voetreflexbehandelingen in 2020. 
De meeste zorgverzekeraars hebben wel het te 
vergoeden bedrag per behandeling aangepast en 
sommigen hebben het totale bedrag per jaar 
verlaagd. Check hiervoor goed je polis, zodat je niet 
voor verrassingen komt te staan.  
 
Ben je van zorgverzekering veranderd? Wil je dit 
dan aan mij doorgeven? Dan zorg ik ervoor dat dit 
in mijn administratie wordt aangepast.  
 
 
OPENINGSTIJDEN VAN MIJN 
PRAKTIJK VANAF 1 JANUARI 2020 

Ik werk in 2020 op de volgende dagen in mijn 
praktijk: 
 
Maandag tussen 10 en 20.30 uur 
Dinsdag tussen 14 en 20.30 uur 
Woensdag tussen 10 en 20.30 uur 
Donderdag tussen 10 en 20.30 uur 
 
 

AGENDA 

Zoals ik al eerder aangegeven zijn de avonden in 
december al vol. Overdag zijn er nog wel wat 
plekjes in mijn agenda vrij. Wil je nog een afspraak 
maken, laat mij dit dan zo snel mogelijk weten, dan 
probeer ik nog een gaatje voor je te vinden. 
 
Op Facebook plaats ik eventuele afzeggingen, zodat 
je daar op kunt reageren met een mailtje of appje.  
Ook kun je op Facebook nieuws, weetjes, acties en 
kortingen vinden, dus houdt 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 of verzetten van afspraken of 
voor informatie over producten.  
 

Natuurgeneespraktijk  
Mariëlle van der Eem wenst 

je hele fijne feestdagen en 
mooi, gelukkig en gezond 

nieuw jaar! 
 

Isarstraat 23  
Beverwijk 

www.natuurgeneespraktijk.nl 
tel. 0251-201649 / 06-29597966 
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Zorgverleners code : 90-042889 
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