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Praktijk voor natuurgeneeskunde

Patiëntenfolder
BEHANDELINGSMETHODIEK KRUID OF ZO
Eerste consult
Na telefonisch of e-mail contact zal er en afspraak worden gemaakt voor een consult.
Tijdens een eerste consult wordt er een uitgebreide anamnese afgenomen en een
onderzoek met de Lecher-antenne gedaan. Dit alles zal ongeveer één tot anderhalf uur in
beslag nemen. Alle gegevens worden genoteerd en geregistreerd.
Hierna wordt er een behandelplan opgesteld, dat kan bestaan uit
kruiden-producten, voedingssupplementen, aanpassingen in de voeding en de MIRMethode ®.
Per email zal de cliënt nog duidelijk op een rijtje vermeldt krijgen hoe de voorgeschreven
middelen toegepast kunnen worden.
Er kan eventueel doorverwijzing plaatsvinden naar een arts of andere therapeuten, zoals
een osteopaat.

Vervolgconsult
Aan het einde van het eerste consult zal er een afspraak gemaakt worden voor een
vervolgconsult. Tijdens een vervolgconsult wordt bekeken hoe de afgelopen periode
gegaan is en hoe het op dat moment gaat.
Er volgt een na-onderzoek met de Lecher-antenne en er wordt bekeken in hoeverre er met
het behandelplan verder gegaan moet worden of dat hierin aanpassingen moeten worden
gedaan.
Tussen de consulten door is er altijd voldoende ruimte voor de cliënt om te bellen of mailen
als er vragen of opmerkingen zijn.
Voor telefonisch en e-mailconsult geldt dat je al een intakegesprek moeten hebben gehad,
zodat ik de achtergrond informatie en de Lecher-antenne waarden al ken. Dit is belangrijk
om een goed advies te kunnen geven.

Openingstijden:
Consulten op afspraak
De dagen waarop consulten worden gegeven zijn afhankelijk van de dagen waarop ik
lesgeef. Op de website zal steeds aangegeven worden op welke dagen ik beschikbaar ben
voor consulten.
Avondconsulten: maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagavond.

Afspraken voor een consult kunnen telefonisch of per e-mail gedaan worden.
Telefonisch spreekuur
Maandag, woensdag en donderdag (ook afhankelijk van de dagen dat ik lesgeef, zie
hiervoor ook de website) van 12.00 uur tot 12.30 uur met een maximum van 5 minuten. Indien
het gesprek langer duurt, zal er een afspraak gemaakt worden voor een persoonlijk consult.
Mocht u vragen hebben of om een andere reden contact op willen nemen, dan graag via
het telefonisch spreekuur of per e-mail.
Op andere momenten ben ik druk bezig met consulten, lesgeven of andere werkzaamheden
en ben dan niet altijd in de gelegenheid om de telefoon op te nemen.
E-mailconsult
Voor eenvoudige vragen kun je ook per e-mail bij mij terecht. Ik zal deze zo snel mogelijk
beantwoorden, maar ik neem wel graag voldoende tijd om een goed en volwaardig
antwoord te formuleren.
Let op! Voor telefonisch en e-mailconsult, het advies over het gebruik van kruidenmiddelen en
het voorschrijven van kruidenmiddelen, geldt dat je al een intakegesprek moeten hebben
gehad, zodat ik de achtergrond informatie en de Lecher-antenne waarden al ken. Dit is
belangrijk om een goed advies te kunnen geven. Het geven van natuurkundig advies en het
voorschrijven van kruidenmiddelen of andere natuurlijke middelen zal dan ook uitsluitend op
basis van een consult gedaan worden.
Let op! Gezien de privacy gevoeligheid van de informatie uitwisseling gaat de voorkeur uit
naar communicatie via telefoon of mail. Hotmail, gmail, outlook en andere gratis
mailaccounts zijn hierbij minder veilig. Communicatie via Messenger, WhatsApp en andere
social media wordt als onvoldoende veilig beschouwd.
Tarieven
Uurtarief consult:
E-mailconsult:
Telefonisch consult:
consulten

€ 70,00
€ 9,99
afhankelijk van de tijd. Hiervoor gelden de uurtarieven voor

Vergoeding van de ziektekosten.
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.
Voor verdere vragen of informatie; zie website of neem contact op.

Kruid of zo

Hanneke de Brouwer-Boemaars
Oirschotseweg 69 5066 CH Moergestel
Mobiel: 06-27293029
E-mail: info@kruidofzo.nl
Website: www.kruidofzo.nl

