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Ontdek je binnenste:
het is zó mooi.

Veelgestelde vragen
Ik ben al onder behandeling bij mijn huisarts/specialist/fysiotherapeut. Is dat geen bezwaar om bij
jou in behandeling te komen?
Je kunt gerust bij mij in behandeling komen als je reeds elders onder behandeling bent. Omdat mijn
behandelingen tot doel hebben jouw eigen zelfgenezend vermogen te stimuleren, zullen ze in dat
opzicht alleen maar andere behandelingen ondersteunen in plaats van blokkeren. Als je medicijnen
gebruikt is dat over het algemeen ook geen probleem.
Kan ik mijn behandeling vergoed krijgen via de ziektekostenverzekeraar?
Ja, bij vele zorgverzekeraars. Lees hier verder over op de pagina `CONTACT`.
Heb ik een verwijzing nodig om een afspraak te maken?
Je hebt géén verwijzing nodig van je huisarts of specialist.
Kan een allergie terugkeren nadat deze behandeld is?
In principe blijft een allergie nadat deze behandeld is voorgoed weg, maar er zijn uitzonderingen op
deze regel: als een allergie door meer stoffen wordt uitgelokt dan waarvoor je behandeld bent.
Soms zien we dat stoffen, die op zichzelf geen allergische reactie uitlokken, dat in combinatie met
elkaar wel doen. Een allergie kan weer optreden bij het doormaken van heftige emoties. Bij
hooikoorts zien we soms dat klachten in verloop van tijd na de behandeling toch soms weer, over het
algemeen in milde vorm, terugkeren. Veranderingen in het klimaat en de natuur zijn hier zeer
waarschijnlijk debet aan. Een korte nabehandeling is meestal voldoende om de klachten weer te
verhelpen.
Wat neem ik mee voor een behandeling?
Voor iedere allergie behandeling is het belangrijk dat medicijnen en supplementen die worden
gebruikt worden meegenomen. Deze zijn van belang voor het testen. Als er een vermoeden is van een
overgevoeligheid, een intolerantie of een allergie voor een voedingsmiddel of een bepaalde stof dan
deze meenemen, zodat het voedingmiddel of de bepaalde stof in deze specifieke samenstelling kan
worden getest.
Kan ik mijn kleding aanhouden tijdens de behandeling?
Voor een behandeling hoeft men zich niet uit te kleden. Het onderzoek vindt bij voorkeur zittend
plaats. Indien dit niet mogelijk is, kan het onderzoek liggend worden uitgevoerd.
Hoe lang duurt een consult?
Een gemiddeld consult duurt 60 tot 75 minuten.
Vanaf welke leeftijd kan er behandeld worden?
Er is geen minimum of maximum leeftijd. Kleine kinderen zitten bij de moeder of vader op schoot en
worden ‘getest’ via de vader of moeder.
Hoe worden allergieën getest?
Door middel van spiertesten wordt uw reactie op allergene stoffen getest. De cliënt houdt een buisje
vast waarin de stof zit waar hij/zij gevoelig voor is. Er wordt dus niet geprikt.
Doet de behandeling pijn?
Nee, sommige massagepunten kunnen een beetje gevoelig zijn maar pijn doet het niet.
Wordt er met medicijnen gewerkt?
In principe niet, soms is er een aanvulling in de vorm van een voedingssupplement nodig, maar dit
komt niet veel voor.

