
Wat is natuurgeneeskunde?

In de natuurgeneeskunde staat de “hele” 
mens centraal, waarbij geprobeerd wordt 
lichaam en geest in balans te brengen.
Hierbij worden diverse behandelmethoden 
gebruikt en indien nodig ook natuurlijke 
supplementen.

De natuurgeneeskundig therapeut 
probeert samen met u de natuurlijke 
balans weer te herstellen. 
In principe kunnen alle ziektebeelden 
en klachten behandeld worden. 
Doch bij het duiden proberen we altijd 
eerst de oorzaak te bekijken en daarna 
pas de ziekte.

Omdat ieder mens uniek is, zijn ook de 
behandelingen verschillend per persoon.
Het is geschikt voor iedereen met 
lichamelijke, geestelijke en/of 
emotionele klachten.
      

Wat kan ik voor u betekenen

Ieder mens heeft een zelfgenezend 
mechanisme en als natuurgeneeskundig 
therapeut ga ik samen met u dit 
mechanisme stimuleren om lichaam en 
geest in een natuurlijk evenwicht te brengen.

In een eerste gesprek vertelt u mij uw klacht 
en dan probeer ik samen met u de oorzaak 
hiervan te achterhalen.
Bij een volgend consult heb ik het 
behandelplan klaar en na dit met u 
besproken te hebben, wordt er tijdens dat 
consult al mee begonnen.

De meeste klachten kunnen met de 
aangeboden therapieën verlicht of 
genezen worden.
Soms zijn natuurlijke supplementen 
noodzakelijk. Deze maak ik zelf en zijn op 
energetische basis.	
Alle therapieën en supplementen zijn puur 
natuur en er wordt vooraf zorgvuldig 
bekeken of deze naast uw reguliere 
medicatie te gebruiken zijn.
Alle behandelingen sluiten goed aan bij de 
behandelingen van uw arts en/of specialist. 
Ik werk dan ook aanvullend en 
ondersteunend.

Afhankelijk van de klacht worden 
keuzes gemaakt uit onderstaande 
therapieën

•	 diverse massages
•	 Dorn-therapie 
•	 relaxatie
•	 energetisch werk
•	 bindweefsel behandeling
•	 coaching (emotioneel / spiritueel)
•	 irisdiagnostiek
•	 voedingsadvies en –therapie
•	 bloesemtherapie
•	 stervensbegeleiding
•	 kruidengeneeskunde
•	 fytotherapie
•	 biofarmacotherapie
•	 manuele lymfedrainage
•	 kankerbegeleiding met o.a.                 

speciale voeding
•	 NRT (neuro reactieve technieken)
•	 voetreflexologie
•	 tenen lezen
•	 voetchakra behandeling



Tarieven

Eerste consult (1½-2 uur) € 55,00
Vervolgconsult € 50,00
Massages: kosten en duur afhankelijk van 
soort massage
 
Afspraken

Voor afspraken of informatie kunt 
u telefonisch contact opnemen of mailen.

Indien het niet mogelijk is naar de praktijk 
te komen, ben ik bereid tegen een vergoe-
ding van € 0.20 per kilometer naar u te 
komen.

        

Vergoedingen

Aangesloten bij de beroepsvereniging 
VBAG en RBNG

Licentienummer VBAG: 2.090314A
Licentienummer RBNG: 909849R

Zorgverlener nummer: 038084
Registratienummer KvK: 14109975
BTW nummer: NL0761.09.641.B01

De meeste zorgverzekeraars vergoeden 
geheel of gedeeltelijk uw behandelingen. 

Vraag altijd even na bij uw zorgverzekeraar.

 Sitha van Wijk
Galerijstraat 11

6432 AW Hoensbroek
Tel.: 06-38490200

E-mail: sitha.vanwijk@home.nl 
www.sinar-ilahi.nl    
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