
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Presentatiemap 

Kruid of zo 

Een kijkje bij Kruid of zo. 

Een impressie van het kruidenatelier,  
de spreekkamer, de wandelingen,  

de cursus-/ontvangstruimte en natuurlijk  
de kruidentuin. 



HUIS-  EN   BEDRIJFSVESTIGING 

 
Het kruidenatelier 

Op onze locatie zijn twee bijzondere gebouwen 

gevestigd. Een kruidenatelier, waarin onder 

andere een cursusruimte, spreekkamer, 

vergaderruimte, kantoor , keuken en 

droogzolder aanwezig zijn. Buiten is er 

aansluitend een terras met uitzicht over vijver, 

tuin en wei.  

Een gebouw dus dat uitermate geschikt is voor 

het ontvangen van groepen mensen, voor cursussen, workshops en een gezellig 

samenzijn voor of na een wandeling. 

 

Ecologisch en duurzaam. 

Wij streven er naar zo duurzaam en ecologisch mogelijk te leven en werken. Een 

biomass kachel voorziet het kruidenatelier en woonhuis van warm water en 

verwarming. Deze wordt gestookt op voor consumptie afgekeurde producten als 

kersenpitten, graan, houtkorrels. Een gasinstallatie is overbodig geworden. 

Het regenwater wordt opgevangen en gebruikt voor de toiletten en de 

buitenkranen. Er is al rekening gehouden met de aanleg van zonnepanelen voor 

zonne-energie. 

 

Wonen en werken combineren. 

Het andere gebouw is het woonhuis. 

Een huis dat vooral gebouwd is voor 

comfort, waarbij natuurproducten de 

bovenhand voeren. De beide 

gebouwen zijn vooral van gerecyclede 

materialen gebouwd en er is zoveel 

mogelijk gebruikt gemaakt van 

natuurlijke materialen, zoals hout, 

natuursteen en leemstucwerk.  

 

 

Kruidentuin. 

De tuin en vijver zijn in het voorjaar van 2012 aangelegd. De beukenhaag en een 

aantal oudere bomen waren er toen al. Het huis is zo gebouwd dat de 

bestaande bomen konden blijven staan. 

De tuin bestaat uit kruiden, (fruit)bomen en –struiken en een moestuin, om op die 

manier zoveel mogelijk zelfvoorzienend te zijn. Ook zijn er verschillende 

waterpartijen in de tuin. De tuin is zeker het bekijken waard. 

 

 



DE TUIN 
 

Onder de sierappelboompjes en Toverhazelaar groeien hier 

oa (wisselend per seizoen) de volgende kruiden: 

 

 

 

 
 

• Aardbei 

• Bamboe  

• Brunel 

• Bijvoet 

• Cichorei  

• Driekleurig viooltje 

• Engelwortel 

• Genadekruid  

• Gingko 

• Grote Pimpernel 

• Hondsdraf 

• Kamille  

• Moerasspirea  

• Muntsoorten  

• Muskaatsalie 

• Nagelkruid 

• Ossentong 

• St. Janskruid 

• Toverhazelaar 

 
• Vergeet-me-nietje 

• Vingerhoedskruid  

• Vrouwenmantel 

• IJzerhard 

• Zenegroen 

• Zilverschoon 



MIDDENSTUK 

Aan de achterdeur vind je oa de volgende kruiden: 

  

 

  

 

• Asters 

• Agrimonie 

• Beuk 

• Bonenkruid, 2 soorten 

• Buxus 

• Bijvoet  

• Driekleurig en Maarts viooltje 

• Engelwortel  

• Marjolein 

• Vrouwenmantel 

• Winterpostelein 

• Witte Dovenetel 

• Wat verdwaalde Klaprozen, 

Robertskruid en Kamille 

 

Links van de trap: 

• Absint Alsem 

• Clematis 

• Griekse Alant 

• Heemst 

• Maagdenpalm 

• Marjolein 

• Roberstkruid 

Midden op het terras staat een Walnoot en nog wat planten in 

potten. 



ACHTERKANT HUIS 

 

 

 

 

• Barbarakruid  

• Beuk 

• Cichorei 

• Driekleurig Viooltje 

• Echte Guldenroede 

• Fluitekruid 

• Goudsbloem 

• Guldenroede, echte 

• Hartgespan 

• Heemst 

• Hibiscus 

• Kaardebol  

• Kaukasisch vergeet-me-

nietje 

• Kamille 

• Kattenkruid 

• Klaproos 

• Korenbloem 

• Malva soorten 

• Moerasspirea 

• Morgenster 

• Muskaatsalie 

• Skimmia  

• Stinkende Gouwe  

• IJzerhard 

• Wondklaver 

 

Tegen het Kruidenatelier aan groeien de Stokrozen, met 

daartussen ook nog oa Muskaatsalie, Cichorei en Klaprozen. 



ZIJKANT  

Tussen de natuurvijver en het huis vind je 

oa de volgende kruiden: 

 

 

 

 

• Alsem 

• Beuk 

• Bloedzuring  

• Cichorei 

• Citroenmelisse 

• Driekleurig Viooltje 

• Duivekervel 

• Hartgespan 

• Hibiscus 

• Hondsdraf 

• Hondstong (soms) 

• Longkruid 

• Look-zonder-look 

 

• Loopkamille  

• Mahonie 

• Malva 

soorten 

• Marjolein 

• Moederkruid  

• Morgenster 

• Muntsoorten 

• Oregano 

• Kleine 

Pimpernel 

• Robertskruid 

• Sedum  

• Smeerwortel 

• Stinkende Gouwe 

• Vrouwenmantel 

• Vuilboom 

• Weegbree 

• Wegedoorn 

• Wijnruit 

• Witte Dovenetel 



  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LANGS DE KEUKEN 

In dit hoekje opzij in de voortuin staan vooral soorten die wat 

beter bestand zijn tegen zon en droogte, oa: 

 

 
 

• Citroenmelisse 

• Dragon 

• Ereprijs  

• Griekse Alant 

• Heemst 

• Lavendel  

• Maagdenpalm 

• Muskaatsalie  

• Rode Zonnehoed 

• Salie 

• St. Janskruid 

• Stokrozen 

• Tijmsoorten 

• Toortsen 

• Winterpostelein  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Tegen de verande staan o.a. de volgende soorten: 

 

 

• Aardbei 

• Aardpeer 

• Bella Donna 

• Belle de Nuit 

• Bergamot 

• Cichorei  

• Engelwortel 

• Gelderse roos 

• Glas Parelzaad 

• Griekse Alant  

• Heemst 

• Jacobsladder 

• Kardinaalsmuts  

• Kerrieplantje 

• Monnikskap  

• Rozenstruiken 

• Peterselievlier 

• Venkel 

• Winterpostelein  

• Zilverkaars 

 

 

 

 

 



STRAATKANT 
Hier hebben we veel gewerkt met bodembedekkers. En ja, hier staat 

echt Zevenblad. Het was een bewuste keuze om deze te laten staan. 

Deze plant heeft ook goede werkingen en is heel voedzaam. Om die 

reden staat hier ook wat Brandnetel. De planten die er groeien zijn 

oa: 

 

 

 

• Aardbei 

• Adderwortel 

• Aucuba 

• Bessenstruiken 

• Bijvoet  

• Bonte Dovenetel 

• Bosbessen  

• Brandnetel  

• Brem 

• Cichorei 

• Daslook   

• Eik  

• Gingko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Hartgespan 

• Hondsdraf 

• Lieve-vrouwe-bedstro 

• Lijsterbes 

• Longkruid (cultivator) 

• Lupines 

• Maagdenpalm 

• Oranje Kornoelje 

• Peperboompje 

• Pluimpapaver 

• Rozen  

• Seringen 

• Skimmia  

• Speenkruid 

• Stinkende Gouwe 

• Vingerhoedskruid  

• Vlier 

• Witte dovenetel 

• Zevenblad 

• Zilverschoon 

 



INSPIRATIETUIN EN WILGENHUT 

 
In 2017 is er in de voortuin een Inspiratietuin aangelegd en 

een Wilgenhut gemaakt. De Inspiratietuin is opgebouwd met 

planten die uitgekozen zijn op geur, kleur, vorm en structuur. 

De Wilgenhut is een meditatieplek met veel Vrouwelijke 

energie, met ook nog een vleug Mannelijke energie. 

Verder zijn er kleine waterpartijtjes te vinden. 

 

Planten oa: 

• Adderwortel 

• Bamboe 

• Brunel 

• Citroenkruid 

• Gingko 

• Heemst 

• Helmkruid 

• Herdersthee 

• Kalmoes 

• Kamille 

• Kornoelje, rood, oranje, groen 

• Malva 

• Moerrasspirea 

• Muskaat Salie 

• Paw Pax 

• Sofiekruid 

• Tijm 

• Vrouwenmantel 

• Waterkers 

• Wilg 

• Zilverkaars 

• Zilverschoon 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



VIJVERHOEK 

Rondom deze vijver zijn ook weer veel soorten aangeplant, 

oa: 

• Agrimonie 

• Akelei 

• Amandelboompje 

• Anjer  

• Arnica 

• Duizendblad 

• Gelderse roos 

• Griekse Alant 

• Heemst 

• Helmkruid  

• Hortensia soorten 

• Jeneverbes 

• Kardinaalsmuts  

• Koekoeksbloem  

• Lavendel  

• Mahoniestruik  

• Malva soorten 

• Monnikspeper 

• Oranje Kornoelje 

• Passiebloem 

• Rozemarijn 

• Rozenstruikjes  

• Salie 

• Sidonia 

• Sleedoorn  

• Stokrozen 

• Tijm soorten  

• Toortsen 

• Venkel 

• Vlinderstruiken 

• IJzerhard 

• Zilverschoon  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DE MOERASFILTER BIJ DE VIJVER 

 
In de vijver hebben we een moerasfilter aangelegd. 

Een moerasfilter is een kunstmatige moeraszone 

waar planten met hun wortels rechtstreeks in 

bepaalde substraten staan. Hierlangs stroomt het 

water, zodat de bacteriën en planten door 

voldoende voedselaanbod kunnen groeien met 

gevolg dat er een natuurlijke waterzuivering 

ontstaat.  

 

Rondom deze wortels bevindt zich veel zuurstofrijk 

water waarin een enorme ontwikkeling van 

bacteriën plaats vindt. Deze bacteriën zetten 

organische afvalstoffen in het water om naar 

voedingsstoffen die de planten 

gebruiken voor hun groei. Deze 

omzetting van organische stoffen 

en opname van voedingsstoffen 

zorgt er voor dat het water 

schoon en helder water blijft. 

De zuiverende werking van een 

moerasfilter is zo sterk dat het zelfs 

wordt toegepast in de 

afvalwaterzuivering en bij zwemvijvers.  

 

Helofytenfilters zijn als geen ander 

filtersysteem in staat om fosfaten en 

stikstofverbindingen uit het water te 

verwijderen. De stikstofverbindingen 

zoals eiwitten, ammoniak en nitriet 

worden omgezet in vluchtige stikstof die 

wordt afgestaan aan de atmosfeer. De 

fosfaten en nitraten worden door de 

planten opgenomen als voedsel en het 

overschot wordt gebufferd in de filter zelf. 

Planten die hierin verwerkt zijn oa; Kattenstaart, Kalmoes, Watermunt, 

Bacopa, Water Vergeet-me-nietje, Water- en moerasweegbree, 

Mattenbies, Water Drieblad, Genadekruid, Waterkers. 

 



DE WATERKANT 
Deze natuurvijver is in 2012 aangelegd en aangeplant. Er staan nog 

ongewenste planten tussen, maar er is ook een grote diversiteit van 

gewenste planten.  

Hieronder een overzicht: 
• Adderwortel 

• Bieslook 

• Brunel 

• Cichorei 

• Grote Pimpernel  

• Guldenroede 

• Heemst  

• Hondsdraf 

• Kamille 

• Kattenstaart 

• Kleine Pimpernel 

• Knoopkruid 

• Malva soorten 

• Marjolein 

 

 

• Moerasspirea 

• Muntsoorten 

• Nagelkruid 

• Perzikkruid  

• Salomonszegel 

• Smeerwortel 

• Toortsen 

• Vrouwenmantel 

• Waterkers 

• Wolfspoot  

• Zilverschoon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WILDE BLOEMENBORDER 

 
Langs deze strook zijn meerdere 

soorten éénjarige, tweejarige en 

vaste planten/kruiden ingezaaid en 

geplant in het voorjaar van 2013. 

Hiermee hebben we een prachtige 

bloemenzee gecreëerd van vele 

soorten bloemen. Achter de 

bloemen staan diverse struiken en 

bomen. 

Bloemen oa 

• Boerenwormkruid 

• Cichorei 

• Goudsbloem 

• Hartgespan 

• Kamille  

• Klaproos 

• Korenbloem 

• Perzikkruid 

• Malva soorten 

• Slangenkruid 

• St. Janskruid 

• Wijnruit 

• Maagdenpalm 

• Toortsen 

• Stokroos  

• Winterpostelein  

• Zevenblad 

 

Struiken en bomen 

• Hulst 

• Jasmijn 

• Laurier 

• Lijsterbes 

• Linde  

• Monnikspeper 

• Tamme Kastanje 

• Vlier 

• Walnoot  

• Wilde Kastanje 

• Hazelaar 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



BOMEN EN STRUIKEN 

In deze kruidentuin vind je diverse bomen en struiken.   

Hieronder een overzicht: 

 

 

  

Bomen 

• Amandelboompje 

• Appelboom met 

Maretak 

• Berk 

• Beuk  

• Den, Grove 

• Eik 

• Els  

• Es, gewone  

• Fladderiep 

• Fruitbomen; hoog- 

en laagstam appel, 

laagstam peer, 

Moerbei, Wilde 

perzik, Kweepeer, 

Mispel.  

• Gingko 

• Lijsterbes 

• Linde 

• Magnolia 

• Meidoorn  

• Paardenkastanje 

• Paw Paw 

• Spar 

• Tamme Kastanje 

• Walnoot  

• Wilg (ook Treurwilg) 

• Witte Abeel 

 

Struiken 

• Braam en 

framboos 

• Hazelaar  

• Hibiscus  

• Jasmijn 

• Jeneverbes 

• Japanse Esdoorn 

• Mahoniestruik 

• Meidoorn 

• Monnikspeper 

• Oranje Kornoelje 

• Peperboompje  

• Sering 

• Sleedoorn  

• Toverhazelaar 

• Vlier  

• Vuilboom 

• Wegedoorn 

• Diverse 

bessenstruiken 

• Diverse 

sierstruiken, als 

Laurier, Buxus, 

Hulst, Skimmia, 

vlinderstruiken, 

Rododendron, 

Gelderse roos, 

Kardinaalsmuts. 



DE FRUITTUIN 

 

In de fruittuin staan meerdere soorten bessenstruiken, braam, 

framboos en laagstam appel- en perenbomen.  

 

Verder vind je hier een Mispel, Kweepeer, Moerbei, 

Sleedoorn en Meidoorn. Buiten de fruittuin staan nog 

verschillende Walnoten. 

 

Over de boog groeit Kamperfoelie en in het gazon groeien 

natuurlijk Madeliefjes en Driekleurige Viooltjes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



DE MOESTUIN 

 

In deze moestuin proberen we zoveel mogelijk onze eigen 

groente te kweken op een zo’n biologische en duurzaam 

mogelijke manier.  

 

Achter de moestuin is een compostbak aangelegd.  

Verder vind je hier twee hoogstam appelbomen en tussen 

het pad en de wei groeit als een 

haag Boerenwormkruid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Sinds het najaar van 2013 

hebben we een Elstar 

appelboom aangeschaft 

met meerdere Maretakken 

daarin. In 2015 hebben we 

de eerste bessen aan 

enkele vrouwelijke 

Maretakken. 

 

 

 
 

 



DE EXTRA MOESTUIN 

In 2016 heeft de extra moestuin een metamorfose 

ondergaan. Er is een fruitkooi gekomen en twee 

moestuinbakken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WEITJE 

 

In het weitje groeien naast grassen ook andere planten, 

zoals Rode Klaver, Kamille, Morgenster, Duizendblad, 

Paardenbloem, Driekleurig viooltje, Teunisbloem, Hondsdraf, 

Boerenwormkruid.  

Planten uit het tuingedeelte, maken inmiddels ook al gebruik 

van dit weitje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



KRUIDENHOEK BIJ KRUIDENATELIER 

 

Om ons Kruidenatelier heen mogen planten groeien die in 

de rest van de tuin minder gewenst zijn. Het assortiment is erg 

wisselend.  

Hier vind je onder meer: 

 

• Cichorei 

• Driekleurig viooltje 

• Goudsbloem 

• Hartgespan  

• Hondsdraf 

• Kamille 

• Kleefkruid  

• Kleine Pimpernel 

• Marjolein 

• Moederkruid 

• Morgenster, geel 

• Muntsoorten 

• Nagelkruid 

• Paardenbloem 

• Teunisbloem 

• Vingerhoedskruid 

• Weegbree, smal en groot 

• Wilgenroosje  

  



HET KRUIDENATELIER 
In het Kruidenatelier is ruimte ingericht voor een spreekkamer 

voor persoonlijke consulten, wachtkamer, cursusruimte, 

kantoor, keuken en toiletten. 

Het Kruidenatelier grenst direct aan de Kruidentuin. Er is ruim 

voldoende parkeerruimte op een verhard terrein. 

 

 

 

 



KRUID  OF  ZO   PRAKTIJKRUIMTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

De spreekkamer van 
Kruid of zo  



KRUID OF ZO NATUURLIJK GEZOND 

 

* NATUURGENEESKUNDIG ADVIES EN BEGELEIDING 

Bij Kruid of zo wordt gewerkt vanuit de natuurgeneeskunde en wordt 

er gekeken naar de individuele cliënt en diens klachten. 

* KRUIDENGENEESKUNDE 

Bij Kruid of zo wordt uitsluitend met natuurlijke middelen gewerkt. De 

specialiteit van Kruid of zo is de kruidengeneeskunde.  

* NATUURLIJKE MIDDELEN 

De producten waar Kruid of zo mee werkt zijn allemaal op natuurlijke 

basis. Denk hierbij aan de pure kruidenproducten als tincturen, thee, 

bloesemremedies, zalf, olie en etherische olie. Maar ook celzouten 

en voedingssupplementen. Kruid of zo werkt hierbij uitsluitend met 

gerenommeerde producenten. 

* LECHER-ANTENNE ONDERZOEK 

Tijdens een consult wordt ook een onderzoek gedaan met de Lecher-

antenne. Hierbij wordt gekeken waar een onbalans te vinden is en 

wat mogelijke oorzaken zijn van de klachten. Ook wordt er mbv de 

Lecher-antenne gekeken welke middelen het best inzetbaar zijn bij 

de klachten.   

* SPA LIFE DETOXIFICATIE SYSTEEM 

Een systeem om een grondig reinigingsproces te ondergaan.  

* MOXA LAMP  

Een elektromagnetische lamp, die niet te vergelijken is met gewone 

infraroodlampen, andere warmte producerende apparaten of sauna 

gebruik. De werking ervan is dieper. 

* ORGONE PIRAMIDES MET EDELSTENEN 

Orgone betekent levensenergie, Nwyfre, Chi, Ether en Prana. Het 

bestaat uit een combinatie van kristallen, hars en metalen, zoals het 

Herkimer kristal. Het reinigt en balanceert de energie in en om ons 

heen, helpt bij het reinigen van elektromagnetische straling, zet 

negatieve energie om in positieve. Door het aanraken van de 

Orogone piramide kun je rustiger worden, minder stress ervaren en 

energieën van andere mensen op afstand houden. 



Het werken met de Lecher-antenne. 
  

Wat is de Lecher-antenne precies? 

De Lecher-antenne is een meetinstrument waarmee o.a. vitaliteit van weefsels en  

organen kan worden gemeten, in zowel bij mens als dier.  

  

Wat zijn de mogelijkheden van de Lecher-antenne? 

Met de Lecher-antenne kan exact worden bepaald wat de mate van disbalans 

van een orgaan of weefsel is. Ook kan de Lecher-antenne een bevestiging 

geven over de doeltreffendheid van bepaalde medicatie (bv. 

fytotherapeutische medicatie) en de mate van werkzaamheid voorspellen. 

  

In welke situaties is de Lecher-antenne te gebruiken? 

De Lecher-antenne is een zeer waardevol instrument in het gebruik van bv. 

fytotherapie. Ook is de Lecher-antenne toepasbaar in de woonbiologie en bij het 

opzoeken van wateraders.  Verder is deze oa. toepasbaar in de acupunctuur, 

homeopathie, manuele therapie en bij het uitzoeken van toepassingen van 

voedingssupplementen en andere producten.  

  

De Lecher-antenne en Kruid of zo. 

Kruid of zo past de Lecher-antenne toe in haar praktijk om zo tot een juist en 

verfijnd beeld van de lichamelijke situatie van de cliënt te komen. Aan de hand 

hiervan is ook goed bij te houden of een cliënt voortuitgang boekt door de 

Behandeling. Hierdoor wordt de behandeling veel efficiënter en effectiever.  

Het is ook mogelijk om virussen, bacteriën, schimmels ed. op de sporen. 

Bovendien kan ik op die manier heel zorgvuldig de juiste middelen toepassen bij 

de cliënt. 

  

Verder is het mogelijk om op deze manier 

wateraders op te sporen en deze vervolgens te 

ontstoren.  

  

De mogelijkheden met de Lecher-antenne zijn 

zeer divers en uitgebreid. Vraag gerust naar de  

mogelijkheden. 

  

  

  

   



ORGONE PIRAMIDES 

 
Orgone betekent levensenergie, Chi, Ether en Prana. Het 

bestaat uit een combinatie van kristallen, hars en metalen. In 

het bijzonder bevat het Herkimer kristal die helpt bij het 

reinigen van elektromagnetische straling. Het reinigt en 

balanceert energie en harmoniseert de Chi in en om ons 

heen. Daarnaast zet orgone negatieve energieën om in 

positieve energie en is effectief tegen negatieve aardstralen, 

spininversie en elektrosmog.  De orgone piramide is speciaal 

gemaakt om je energieveld (aura) te balanceren.  Door het 

aanraken van de orogone piramide kun je rustiger worden, 

minder stress ervaren en energieën van andere mensen op 

afstand houden. 

De Orgone piramides in de praktijk hebben door de 

toevoeging van edelstenen nog extra eigenschappen. 

• Piramide Orgone met Periodoot 

• Piramide Orgone met Opaliet 

• Piramide Orgone met Seleniet en zwarte 

Toermalijn 

• Piramide Orgone met Labradoriet 

• Piramide Orgone met Citrien 

• Piramide Orgone met Levensboom 

• Piramide Orgone met Amethist met Flower of Life 

• Piramide Orgone met Jade 

• Piramide Orgone met Rode Jaspis 

• Piramide Orgone met Lapis Lazuli 

• Piramide Orgone met Maansteen 

• Piramide Orgone met Turkoois 

 



MOXA LAMP  

 

De Moxa lamp is een instrument dat in China is ontwikkeld 

door een groep wetenschappers en geneesheren, onder 

leiding van Dr. Gou Wenbin van het Chinese Medicin 

Intistute in Chongqing. 

De Moxa lamp is een elektromagnetische lamp, die niet te 

vergelijken is met gewone infraroodlampen, andere warmte 

producerende apparaten of sauna gebruik. De werking er 

van is dieper.   
 

Behandelingen met de Moxa lamp 

Deze lamp heeft een ronde plaat bekleed met mineralen 

die essentieel zijn voor het menselijk lichaam. Bij het 

activeren van de lamp verwarmen de ingebouwde spiralen 

de mineralenplaat. 
 

TDP, Moxa lamp 

Hierbij produceert de lamp elektromagnetische golven die 

door het lichaam herkend en geabsorbeerd worden en die 

het cel metabolisme van het lichaam versterken. Deze 

selectieve absorptie heeft een therapeutisch effect op de te 

behandelen gebieden. Het effect wordt in verband 

gebracht met een verbeterde bloed- en lymfecirculatie, 

verwijderen van toxinen uit weefsels, pijnreductie en 

spierontspanning en tevens een gunstig energetisch effect 

op de verschillende orgaansystemen.  

De Moxa lamp kan worden ingezet in combinatie met 

andere therapieën. De warmte van deze lamp is weldadig 

voor lichaam en geest en wordt als zéér prettig ervaren en 

bij regelmatig gebruik van de Moxa lamp blijkt het 

herstelproces aanzienlijk te versnellen. 

 

 
 



Bij welke klachten kan de Moxa lamp worden ingezet? 

In Nederland zijn de regels zodanig dat suggereren dat deze lamp genezend zou 

zijn, niet toegestaan is. 

De lamp kan ingezet worden bij alle soorten (chronische) 

pijnklachten; gewrichtspijnen, rugpijn, spierpijn, heuppijn, 

schouderklachten (bv frozen shoulder), reumatische 

klachten, krampen, hoofdpijn, verstuikingen, maar ook 

circulatiestoornissen (denk hierbij ook aan winterhanden en –

voeten), spijsverteringsproblemen, darmklachten, spastische 

darm, stress, huidklachten, herstel/nabehandeling van 

botbreuken, herstellen na een opgedane infectie en nog 

meerdere (chronische) klachten. 

Een behandeling is altijd een aanvulling op die van de arts of 

specialist. Raadpleeg bij twijfel die dan ook voordat je een 

afspraak maakt. 

De effecten van de MOXA lamp op het lichaam 

• Bevorderen van de bloedcirculatie en de aanvoer van 

zuurstof in de weefselcellen. 

• Verbeteren van de stofwisseling. 

• Bevorderen van de genezende effecten op de 

inwendige organen. 

• Verlichten en bevrijden van pijn bij beschadiging van 

zachte weefsels en gewrichten. 

• Verdrijven van toxische stoffen uit de cellen. 

• Verzachten van ontstekingen en oedeem in de weefsels. 

• Assisteren bij de genezing van huidziekten. 

• Balanceren van het zenuwstelsel. 

• Stimuleren van de hypothalamus, die de productie 

controleert van de chemische stoffen die invloed 

uitoefenen op de slaap, het gemoed, pijn en bloeddruk. 

• Helpen ontwikkelen van biochemische stimuli waaraan 

het lichaam een tekort heeft als gevolg van ziekte, 

ongeval of beschadiging. 

• Bevorderen van de lichaamsfuncties die instaan voor de 

immuniteit en de opbouw van de weerstand 



SPA LIFE DETOXIFICATIE 

Kruid of zo beschikt over een SPA Life Detoxificatie apparaat. 

Hiermee is het mogelijk om tijdens een consult een detox 

behandeling te ondergaan, als uit de Lecher-antenne 

meting blijkt dat er een overbelasting is met afvalstoffen. 
 

Hoe werkt dit apparaat en bij welke klachten? 

Door middel van het SPA Life Detoxificatie apparaat wordt 

water afgebroken in energiedeeltjes (positieve en negatieve 

ionen). In een behandeling van 15-30 minuten middels een 

voetbad worden toxines en afvalstoffen snel en veilig 

verwijderd en wordt het lichaam geleidelijk aan schoner. 

Ook is er een verbetering van de stofwisseling van alle 

uitscheidingsorganen van het menselijk lichaam. Afvalstoffen 

worden vooral door de lymfe beter afgevoerd. Het 

apparaat helpt het lymfesysteem te ontgiften. Iets wat 

bijvoorbeeld bij een sauna niet gebeurt. 

Hierdoor heeft het ook een gunstig effect op het 

immuunsysteem, het endocriene systeem, de zuurgraad van 

ons lichaam, de bloedsuikerspiegel, het cholesterolgehalte, 

traumatische blessures, zweetvoeten en hiermee ook op 

klachten als jicht, reuma, artritis, huidklachten, andere 

vervuilingsklachten etc. 
 

Voor wie is dit apparaat geschikt? 

Het apparaat is bijzonder geschikt voor mensen die 

blootgesteld zijn aan zware metalen, chemische producten 

of medicatie (denk ook aan narcose) of mensen die in een 

(zwaar) vervuilde omgeving werken. Ook bij een 

(langdurige) hoge werkdruk, mentale vermoeidheid en bij 

gebruik van alcohol en sigaretten. 

Maar door de milieuvervuiling om ons heen, is het ook heel 

geschikt voor mensen die een gezonde levensstijl hebben, 

maar toch kampen met vage klachten. Het kan ook dienen 

als regelmatige reiniging zonder dat er klachten bestaan. 



De afvalstoffen, die door het apparaat in het water van het 

voetbad vrij komen, zijn gemakkelijk te herkennen door 

verschillende kleuren, die in het water zichtbaar worden. De 

kleur die ontstaat tijdens het detoxificatieproces, geeft een 

indicatie van de oorzaak van de vervuiling aan. De kleuren 

die kunnen ontstaan variëren van groengeel, tot oranje en 

zelfs bruin. 

Na enige malen gebruik te hebben gemaakt van het 

apparaat zal het water uiteindelijk niet meer verkleuren. Ook 

is met de Lecher-antenne na te meten hoe de toxische 

belasting voor en na het gebruik van het detoxificatie 

systeem is. Dit is een mooie manier om te controleren of het 

apparaat ook het gewenste effect heeft gehad. 

In veel ziekenhuizen in het Verre Oosten wordt dit apparaat 

met succes ingezet tijdens de behandelingen. 
 

Wetenschappelijke basis  

De Nobelprijswinnaar Scheikunde van 2003 bewees dat de 

celmembranen rondom de cellen in het menselijk lichaam 

niet alleen vloeistoffen zoals water kunnen door laten, maar 

ook positieve en negatieve ionen. De cellen absorberen op 

die manier voedingsstoffen en energiedeeltjes en scheiden 

afvalproducten uit. Het SPA Life Detoxificatie apparaat is 

gebaseerd op deze vinding. 
 

Noot 

Het SPA Detoxificatie apparaat vervangt niet een gezonde 

levensstijl of een bezoek aan of behandeling door een 

therapeut, arts, specialist. 

 

 

 



ZIEKTEKOSTENVERGOEDING 
 

 

Dankzij mijn lidmaatschap bij de 

beroepsvereniging NOAG worden de consulten 

door een groot aantal ziekteverzekeraars 

vergoed, mits je aanvullend verzekerd bent. Meer 

over de beroepsvereniging NOAG en de 

verzekeraars die de kosten vergoeden vind je op 

www.noag.org  

 

De beroepsvereniging bewaakt de kwaliteit en 

deskundigheid van de natuurgeneeskundige zorg door 

voorwaarden te stellen waaraan de therapeut moet 

voldoen en te zorgen voor de juiste na- en bijscholing. 

 

NOAG is een stichting voor natuurgeneeskundige 

beroepstherapeuten. De NOAG-therapeuten hebben het 

gezamenlijke doel een stand van bekwame en deskundige 

natuurgeneeskundigen te vormen en zich te verbinden door 

middel van registratie in het NOAG-register. Dit om 

waarborgen te scheppen om de praktijktoepassing van de 

ingeschrevenen in het NOAG-register op deskundige en 

maatschappelijk-verantwoorde wijze mogelijk te maken. De 

NOAG maakt zich daarbij sterk voor het bestrijden van 

maatschappelijk-onverantwoorde praktijken op haar 

gebied. 

 

Een belangrijk doel dat de NOAG zich stelt is het geven van 

voorlichting over de natuurgeneeswijzen en over haar 

geregistreerde natuurgeneeskundigen in het NOAG-register, 

alsmede het bevorderen van een beter inzicht in de 

betekenis van natuurlijke geneesmethoden voor de 

volksgezondheid. 

http://www.noag.org/


HET   KRUIDENATELIER 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De ruimte om cursussen, workshops en 

lezingen te geven. Of voor een gezellig 

samenzijn voor of na een wandeling met 

mogelijkheid voor lunch, high tea, 

picknick etc. 

Deze ruimte heeft buiten ook nog een 

terras met uitzicht over de tuin, vijver en 

wei. 

Tevens bevind zich hier het 

kruidenwinkeltje en wordt het atelier 

gebruikt als galerie voor de schilderijen 

van Jef Boemaars. 



 

DE  DROOGZOLDER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinds 2012 heeft Kruid of zo een eigen gelegenheid om kruiden te 
drogen. Hierdoor kunnen we ook in de winter over een eigen 
kruidenvoorraad beschikken. 



WANDELROUTE: Moergestels Broek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HET   KRUIDENWINKELTJE 
In mijn kruidenwinkeltje verkoop ik kruidenmiddelen van 

eigen productie en andere producten. 

Ik werk met producten van oa de Reico, Energetica Natura, 

Bonusan, Vitals, Essential Organics, Natuurapotheek, 

Phytonics, Phytalics, Puur en Heel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



…en tot 

gauw! 

 
 

 

 

 


	* Natuurgeneeskundig advies en begeleiding Bij Kruid of zo wordt gewerkt vanuit de natuurgeneeskunde en wordt er gekeken naar de individuele cliënt en diens klachten.
	* Kruidengeneeskunde Bij Kruid of zo wordt uitsluitend met natuurlijke middelen gewerkt. De specialiteit van Kruid of zo is de kruidengeneeskunde.
	* Natuurlijke middelen De producten waar Kruid of zo mee werkt zijn allemaal op natuurlijke basis. Denk hierbij aan de pure kruidenproducten als tincturen, thee, bloesemremedies, zalf, olie en etherische olie. Maar ook celzouten en voedingssupplemente...

