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Geachte cliënten, 
 
 
• Het kan voorkomen dat een intakebehandeling grotendeels gevuld wordt met gesprek. 

De sessie erna zal er dan ruim tijd genomen worden voor tafel- of opstellingenwerk. 
 
• Breng 2 grote badlakens mee naar de praktijk en een eenpersoons hoeslaken. 

 
• I.v.m. geurgevoeligheid van anderen, liever geen zware parfum/aftershave gebruiken.  
 
• I.v.m. vlekken, liever geen zware make-up of mascara dragen voor de sessie.  
 
• Geen alcohol of drugs gebruiken voorafgaand aan of na de sessie. Liever ook geen koffiedrinken of sigaretten 

roken, vanwege het opwekkende effect ervan. 
 
• I.v.m. de hygiëne graag sokken meenemen naar de praktijk én zo nodig aandoen tijdens de sessie.   
 
• Neem na een sessie als het mogelijk is rust en wat tijd voor ontspanning. Intensief sporten, zwaar fysiek 

werk en direct praten over de sessie raden we af. 
 
• Verslaglegging van hetgeen van belang is geweest, of wat je geraakt heeft tijdens de behandeling, kan helend 

werken en helpt dat inzichten beter beklijven. 
 
• Een normaal consult duurt twee uur: € 135,-  Kortere en telefonische consulten zijn in overleg mogelijk. Een 

telefonisch/beeldbel/mail consult: € 20,- per kwartier. Dorn (incl. Breuss-massage) duurt 90 minuten: € 105,-. 
Relatiegesprekken van twee uur: € 150,-. Alle prijzen bij voorkeur contant afrekenen. Er is geen pinapparaat. 

 
• Lichaamstherapeutische consulten van leden van de VBAG en RBCZ (waarbij ik ben aangesloten) worden 

door een aantal Ziektekostenverzekeraars (deels) vergoed. Vraag dit zo mogelijk na bij je eigen 
ziektekostenverzekeraar. Mijn behandelingen vallen onder ‘alternatieve geneeswijzen’ of 
‘natuurgeneeskunde’. 

 
• Afzeggen: Indien je verhinderd bent, laat dit dan minimaal 48 uur van tevoren op werkdagen mondeling of 

schriftelijk weten. Afspraken die binnen 48 uur worden afgezegd worden in rekening gebracht, tenzij er een 
andere cliënt komt op jouw tijd. Je mag ook zelf voor iemand anders op jouw plek zorgen. 

 
• Kopieer je nota voor eigen administratie als je die instuurt naar de zorgverzekeraar. 
 
• Lichaamstherapie en Systemisch werkbehandelingen komen niet in de plaats van behandelingen door een 

arts. Ze kunnen echter zeer aanvullend werken. Het kan raadzaam zijn ook je (huis-) arts te raadplegen bij 
eventuele fysieke of onverklaarbare klachten en/of ziektes. Je bent zelf verantwoordelijk voor de informatie 
die je me geeft. Alle consequenties uit niet aan mij gegeven informatie zijn voor eigen risico. 

 


