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VERGOEDINGEN 
VOETREFLEXBEHANDELINGEN IN 
2021 

Met ingang van 1 januari 2021 worden 
reflexzonebehandelingen, waar mijn 
voetreflexbehandelingen onder vallen helaas NIET 
MEER door elke (aanvullende) zorgverzekering 
vergoed.  
De volgende zorgverzekeraars vergoeden 
voetreflexbehandelingen in 2021 NIET meer: 
 

- Anderzorg 
- Besured 
- Bewuzt 
- Ditzo 
- DSW 
- FBTO 
- Hema 
- Interpolis 
- InTwente 
- Just 
- Jaah 
- Prolife 
- Stad Holland 
- ZieZo 
- Zorg en Zekerheid 

 
Mocht je bij een van deze zorgverzekeraars 
verzekerd zijn, kan het handig zijn om nu nog over 
te stappen naar een andere zorgverzekering.  

 
 
KANKER EN VOETREFLEX 

Onder kanker verstaan we een ongecontroleerde 
deling van lichaamscellen, waarbij de groei door gaat 
tot in omliggende weefsels. Soms verhuizen deze 
cellen via bloed of lymfe naar andere delen van het 

lichaam. Dit noemen we uitzaaiingen. Het 
immuunsysteem zou deze ongecontroleerde groei 
moeten stoppen, maar dit gebeurt niet.  
 

 
 

Voetreflexbehandelingen stimuleren het 
zelfgenezend vermogen van ons lichaam. Ook kan 
het helpen om de bijwerkingen van reguliere 
therapieën (zoals bijvoorbeeld chemotherapie) te 
verminderen.  
 
Naast voetreflexbehandelingen speelt ook onze 
voeding een grote rol bij kanker, daarom ontvangen 
cliënten die in mijn praktijk komen met kanker, 
uitgebreide voedingsadviezen en adviezen over 
supplementen die zij kunnen gebruiken.  
 
Bepaalde voedingsmiddelen hebben een remmende 
werking op kanker en kunnen het immuunsysteem 
helpen. Supplementen helpen vaak bij de 
bijwerkingen van de reguliere therapieën.  
 

 
‘KANKERREMMENDE’ 
VOEDINGSMIDDELEN 

Zogenaamde kankerremmende voedingsmiddelen, 
hebben een gunstige werking op verschillende 
vormen van kanker. En kunnen verdere groei 
verminderen. Een paar voorbeelden: 
 

- Paddenstoelen, zoals 
(kastanje)champignons, shiitake, 
oesterzwammen: bevatten stoffen die het 
immuunsysteem stimuleren 

- Ui-achtigen, zoals prei en ui, maar vooral 
knoflook: remmen met name 
darmkankercellen, hersenkankercellen, 
longkankercellen en borstkankercellen. Het 
is wel belangrijk om te weten dat knoflook 
niet te veel verhit mag worden, dus niet 
bakken of fruiten, maar op het laatst pas 
toevoegen aan een gerecht 

- Koolsoorten, zoals broccoli, spruitjes, 
spitskool, etc.: bevatten veel vitamine C, 
vezels en ontgiftende en leverbeschermende 
stoffen en remmen de groei van 
kankercellen 



 
- Groene thee: remmen de aanmaak van 

nieuwe bloedvaten rondom tumoren en 
uitzaaiingen 

 
 

CHEMOTHERAPIE EN 
SUPPLEMENTEN 

Bij chemotherapie krijg je stoffen toegediend die 
kankercellen doden of de celdeling van kankercellen 
afremmen. Helaas maakt chemotherapie weinig 
onderscheid en ook gezonde cellen hebben te lijden 
onder deze therapie. Toch is bij een groot aantal 
vormen van kanker chemotherapie de aangewezen 
reguliere therapie.  
 
Het goede nieuws is, dat er supplementen zijn die 
de effecten op de gezonde cellen en bijwerkingen 
van chemotherapie verminderen. Een paar 
voorbeelden zijn: 
 

- Master-AO van Nutriphyt: dit is een 
krachtige antioxidant. En juist de 
antioxidanten, die het lichaam ondersteunen, 
worden getroffen door de chemotherapie, 
waardoor een tekort aan deze stoffen 
ontstaat. Master-AO vult dit tekort weer 
aan. 

- Methialyn van Nutripht: dit is een belangrijk 
middel dat methyldonoren bevat en zo helpt 
bij de ontgifting. De ontgifting van de lever 
is belangrijk bij het ook weer afbreken van 
de chemotherapie. 

 
Bovenstaande middelen worden ook bij 
radiotherapie (= bestraling) ingezet en ondersteunen 
het lichaam.  
 
Wil je meer weten over welke supplementen je kunt 
gebruiken bij welke vormen van kanker en de 
hoeveelheden, maak dan een afspraak in mijn 
praktijk.  
 
 
REGULIERE EN ALTERNATIEVE 
THERAPIE 

Bij diverse vormen van kanker kunnen de reguliere 
en de alternatieve therapie heel goed met elkaar 
gecombineerd worden en een samenwerking 
vormen die elkaars werking optimaliseren.  
 

Mijn advies is altijd om het reguliere traject met je 
behandelend arts te bepalen en hierin de adviezen 
van de arts te volgen. Echter, alternatieve therapieën 
kunnen je wel helpen in dat reguliere traject en 
kunnen een toevoeging zijn op dat traject.  
 
Ga nooit zelf op de stoel van de arts zitten, maar 
laat je goed voorlichten. Met dit soort ernstige 
aandoeningen is het belangrijk om een goed en 
gedegen behandelplan te hebben en niet te gaan 
experimenteren.  
 
Heb je nog vragen over deze nieuwsbrief, of wil je 
meer weten over behandelingen bij kanker, stuur mij 
dan even een mailtje 
(info@natuurgeneespraktijk.nl).  
 
 
AGENDA 

De decembermaand is druk in mijn praktijk. 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.  
 

Natuurgeneespraktijk  
Mariëlle van der Eem wenst 
je fijne feestdagen en geluk, 

gezondheid en succes in 
2021! 
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