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Kruid of zo 
 

 

 
 

Accommodatie 
  
Onze  accommodatie biedt de optimale  

mogelijkheden om zowel de educatieve als 

t h e r a p e u t i s c h e  k a n t  v a n  d e  

natuurgeneeskunde uit te voeren: 
 Ruime en lichte spreekkamer ten behoeve 

van persoonlijke consulten; 

 Royale en gezellige cursusruimte voor  
kruidencursussen aan groepen en 
ontvangen van groepen voor excursies. 
Deze ruimte kan eventueel ook voor andere 
activiteiten verhuurd worden; 

 Ruime en luxe keuken;  
 Terras grenzend aan de cursusruimte; 
 Prachtige, afwisselende en  leerzame 

Kruidentuin, waarvan voor de kruiden-
cursussen gebruik gemaakt wordt; 

 Tegenover de praktijk ligt een schitterend  
natuurgebied met een grote diversiteit aan 
geneeskrachtige planten. Het is mogelijk om 
hier kruidenwandelingen en excursies te 
maken.  

 
Kortom een zeer complete accommodatie.  

Kruidenwandelingen 
 
Zin in een wandeling in de natuur, maar dan net 

een beetje anders? Kennismaken met de 

duizenden jaren oude wijsheid over planten en 

bomen en hun geneeskrachtige werking?  

 

Ga met mij mee de natuur in en leer heel  

anders kijken naar wat er groeit. Ik zal daarbij 

uitleg geven over de werking van de planten en 

wat de planten ons te vertellen hebben. Laat je 

verrassen door de kracht van de planten en 

bomen. Een wandeling in de natuur wordt nooit 

meer hetzelfde.   
 

Ga mee en geniet! 

 

 

 

 

 

 

 
Er is ook mogelijkheid voor onder andere een 

theeproever i j ,  lunch, p icknick etc.  

Vanzelfsprekend is het ook mogelijk om met 

groepen een excursie te organiseren. 

Een wandeling in onze eigen gevarieerde 

Kruidentuin behoort ook tot de mogelijkheden. 

 

Kruid of zo verzorgt ook cursussen, workshops en 

lezingen.  

 

Voor meer informatie en tarieven zie: 

www.kruidofzo.nl 

Mobiel: 06-27293029 

E-mail: info@kruidofzo.nl 

Website: www.kruidofzo.nl 

Kruid of zo 

Praktijk voor  
natuurgeneeskunde 

Behandelwijzen en  
educatie op het vlak van 

natuurlijke gezondheid 



Kruid of zo, de praktijk 
 

Praktijk voor natuurgeneeskunde 

Uw gezondheid staat natuurlijk voorop. 

Wij bieden u natuurlijke gezondheidszorg van 

hoog niveau, aangepast aan de individuele 

situatie van de cliënt.  

 

Advies en begeleiding 
 Uitgebreid onderzoek tijdens het eerste  

consult voor het verkrijgen van een juist en 
verfijnd  beeld van de lichamelijke en  
mentale situatie van de cliënt, waarbij onder 

andere gebruik wordt gemaakt van de  
Lecher-antenne; 

 Zorgvuldig opstellen van de juiste  
behandelmethode en doseringen met 
behulp van de Lecher-antenne, waardoor 
een optimaal resultaat bereikt wordt; 

 Een op maat gemaakt behandelplan voor 
iedere cliënt; 

 V o o r t g a n g s b e w a k i n g  v a n  h e t  
behandelplan en nauw cliëntcontact. 

 

 

De Lecher-antenne  
 

Het meten kan zowel op fysiek als mentaal vlak. 
De mogelijkheden zijn zeer uitgebreid en   
divers. Hier volgen een aantal voorbeelden: 
 De Lecher-antenne is een meetinstrument 

waarmee onder andere de vitaliteit van 

weefsels en organen kan worden gemeten, 

bij mens en dier;   

 Het is mogelijk om infecties met bacteriën, 

virussen en schimmels op te sporen en het 

weerstandsniveau te meten; 

 Er kan gemeten worden of er sprake is van 

belasting door straling of afvalstoffen;  

 Metingen op het gebied van hormonale of 

mentale disbalans zijn mogelijk; 

 Blokkades zijn op te sporen en ook allergieën 

en intoleranties zijn meetbaar; 

 Er kan bevestiging gegeven worden over de 

doeltreffendheid en juiste dosering van   

bepaalde medicatie; 

 Tevens is de Lecher-antenne toepasbaar bij 

het meten van elektrosmog en het opzoeken 

van wateraders in en rondom huis,  

werkplek en dierenverblijven.   

 

Neem gerust contact op voor meer  informatie 

of vragen. 

Behandelmethoden 

 
Er zi jn bij Kruid of zo meerdere  
behandelmethoden mogelijk, namelijk: 
 Onderzoek met de Lecher-antenne; 
 Kruidengeneeskunde: hierbij worden diverse 

kruidenmiddelen ingezet, zoals tincturen,  
zalven, olieën en kruidenthee. Bij iedere 
cliënt en klacht zal zorgvuldig onderzocht 
worden welke kruiden in welke vorm ingezet 
zullen worden. Deze kruidenmiddelen 

werken vooral op het fysieke vlak;  
 Bloesemremedies: dit is een speciale vorm 

van kruidengeneeskunde. Bloesemremedies 
werken vooral door op het mentale vlak; 

 De celzouttherapie van Dr. Schüssler: deze is 
er op gericht om een tekort aan  
celzouten weer aan te vullen; 

 TDP/Moxa-lamp: elektromagnetische lamp, 
met een diepere werking dan infrarood of 

een sauna en inzetbaar bij veel   
uiteenlopende klachten; 

 MIR-Methode ®: een zelfhelingsmethode op 
zowel lichamelijk als emotioneel niveau; 

 Advies over voeding en supplementen; 
 Homeopathie. 
Kruid of zo maakt deel uit van een team   
complementaire therapeuten. Samen  
beschikken we over meerdere disciplines van   

natuurlijke gezondheidszorg, daardoor  
kunnen   we de cliënt nog betere zorg bieden. 

 

Voor meer informatie en tarieven: 

www.kruidofzo.nl 

Dankzij bovenstaand  

t ra ject  wordt  het     

nauwkeurig opgestelde  

behandelp lan vee l  

efficiënter en effectiever.  


