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VAN ZORGVERZEKERING 
VERANDERD? 

Ben je eind 2019 overgestapt op een andere 
zorgverzekering? Laat mij dit dan even weten, dan 
kan ik je declaratie aanpassen.  
 
Om papier te besparen is het ook mogelijk de 
declaraties van voetreflexbehandelingen via de mail 
te ontvangen. Vaak kun je deze dan ook meteen 
doorsturen naar je zorgverzekering. Geef het bij mij 
aan als je hier gebruik van wilt maken.  
 
VERANDERINGEN IN 2020 

Massages: 
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. 
 
Voetenkaart 
In 2019 ben ik gestart met de bijscholing 
voetreflexpressuur. Dit houdt in dat met 
drukpunten op de reflexzones van de voeten wordt 
gewerkt. Dit gebeurt met mijn handen, maar ik 
gebruik hiervoor ook een acupressuurstokje. Met 
deze techniek is het mogelijk om dieper in de 
reflexzone te komen, om er zo voor te zorgen dat 
diepere blokkades en afvalstoffen worden 
opgeruimd. Voor deze bijscholing doe ik in mei 
2020 examen.   
 
Ik maak bij elke nieuwe cliënt en na 4 of 5 
behandelingen telkens een voetenkaart. Hier worden 
eventuele blokkades op aangegeven. Door deze 
kaart zijn verbeteringen ook beter te zien. Wil jij 
jouw eigen voetenkaart per email ontvangen? Dat 

kan! Laat het mij weten en ik stuur je jouw 
voetenkaart toe.  

 
Rood = blokkade/afvalstoffen/klachten = pijnlijk 
Oranje = afvalstoffen, mogelijk nog geen klachten = gevoelig 
Geel = geringe hoeveelheid afvalstoffen  
 
Supplementen bestellen: 
Vitals heeft het nog aantrekkelijker gemaakt om via 
de website www.vitals.nl te bestellen.  
Met ingang van 1 januari 2020 is de korting 20% 
met de code natuurgeneespraktijk. Daarnaast krijg 
je 5% extra korting bij het bestellen van 2 artikelen 
en zelfs 10% extra korting als je 3 of meer artikelen 
besteld. Bij een bestelling vanaf € 40,00 betaal je 
geen verzendkosten.  

 
Nieuwe producten van Vitals zijn o.a.: 
Ashwaganda = verbeteren van de slaap 
Groenlipmossel = goed voor gewrichten bij 
klachten als artrose 

 
ACTIE VAN DEZE MAAND: CUPPING 
MASSAGE 

Deze maand kun je met korting de cupping massage 
van 30 minuten ondergaan. Bij een cupping massage 
wordt gewerkt met cups die op de huid vacuüm 
worden gezogen en wordt tevens met de cups 
gemasseerd. De cupping massage van 30 minuten 
vindt plaats op de nek, rug en schouders.  
 
Deze massage is met name geschikt bij: 

- Spierklachten 
- Slechte doorbloeding 
- Lymfeproblemen 
- Blokkades op de spieren 
- Pijnpunten oplossen en verbeteren van de 

doorbloeding 

http://www.vitals.nl/


 
 

De hele maand januari betaal je voor deze massage 
geen € 25,00, maar slechts € 20,00! Maak snel een 
afspraak, want vol = vol.  
Let op: als je bloed verdunnende geneesmiddelen 
gebruikt kun je deze massage niet ondergaan. 
 

 
Met cupping massage wordt gemasseerd met 
vacuüm getrokken cups en deze worden ook op de 
huid geplaatst. De afvalstoffen komen tot uiting als 
ronde, rode of paarse plekken. Door voldoende te 
drinken na de massage kun je deze afvalstoffen goed 
afvoeren en blijven deze niet achter in spieren en 
weefsels. De ronde plekken trekken na een paar 
dagen vanzelf weer weg.  

 
Heb je nog vragen, kun je me altijd even mailen: 
info@natuurgeneespraktijk.nl of appen: 06-
29597966. 
 
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 10 en 11.30 uur en tussen 14 en 
20.30 uur 
Woensdag tussen 10 en 20.30 uur 
Donderdag tussen 10 en 20.30 uur 
Op vrijdag is mijn praktijk gesloten.  
 
Zo nu en dan werk ik ook op zaterdagen in mijn 
praktijk. Op mijn facebookpagina kun je hiervan de 
aankondigingen vinden: 
www.facebook.com/natuurgeneespraktijk 
 
AGENDA 

Op Facebook plaats ik regelmatig 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.  
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