THERAPEUTISCH TRAJECT
Een taylor made traject waarbij we de
oorzaak van je klachten opsporen en
gericht werken aan het herstel van de
balans in jouw systeem!

Loop je met gezondsheidklachten waar je de oplossing niet voor
hebt kunnen vinden? Ben je er klaar voor om de onderste steen
boven te krijgen en gericht aan de slag te gaan met het herstel
van de balans in jouw systeem?
Dan is een therapeutisch traject iets voor jou. In dit traject ga jij
samen met jouw therapeut opzoek naar de oorzaak van je
klachten. Samen werk je aan een duurzaam herstel van je
gezondheid.
Omdat klachten niet over 1 nacht ijs ontstaan nemen wij ruim de
tijd om hieraan te werken. Een gemiddeld therapeutisch traject
duurt zo'n 6 maanden waarbij je jouw therapeut maandelijks
ziet. Naast basissuppletie werken we ook met therapeutische
supplementen en kruiden. Natuurlijk mag een passend
voedingsadvies niet ontbreken!
Alle begeleiding vindt plaats via videobellen. Dit geeft ons de
mogelijkheid om cliënten vanuit het hele land (en 'beyond') te
ondersteunen! Lab onderzoeken en eventuele supplementen
worden via de post toegestuurd.

WANNEER EEN THERAPEUTISCH TRAJECT
EEN GREEP UIT DE KLACHTEN DIE WE BEHANDELEN

...maag-darmklachten, PCOS, eczeem, verzwakt
immuunsyteem, ontstekingsproblematiek, migraine,
allergieën, overgansproblemen, schildklierklachten,
burn-out, fertiliteitsproblemen, huidklachten, HPV,
chronische vermoeidheidsklachten, depressie...

Het is tijd om te luisteren naar de signalen die je
lichaam je geeft. Wij zijn er voor je om deze in
perspectief te plaatsen en met elkaar te verbinden
zodat je leert te begrijpen wat je lichaam je probeert
te vertellen.

WERKWIJZE
WAT KUN JE VERWACHTEN VAN EEN TRAJECT

Iedereen is anders en daarom heeft elk traject ook z'n eigen
invulling en opbouw. Om die reden hebben we graag met
iedereen een kort vrijblijvend kennismakingsgesprek. Zo kunnen
we zo helder mogelijk informeren en kunnen we eventuele
verwachtingen zo goed mogelijk 'managen'.

Stap 1: Vrijblijvend (telefonisch) kennismakingsgesprek
Stap 2: Uitgebreide intake van minimaal 90 minuten
Stap 3: Persoonlijk voorstel lab onderzoek
Stap 4: Afname lab onderzoek
kan grotendeels zelf vanuit huis worden gedaan
Stap 5: Doornemen onderzoeksuitslagen plus persoonlijk plan
Stap 6: Start therapieplan
Stap 7: Maandelijkse consults
Stap 8: Afronding en mogelijke ondersteuning ter onderhoud

INVESTERING

YOUR HEALTH IS AN INVESTMENT
NOT AN EXPENSE.

De therapeutische trajecten beginnen bij €2000 (dit is
inclusief consults, lab onderzoek en supplementen). Dit
bedrag betaal je niet in 1 keer. Je ontvangt een factuur per
consult, onderzoek en of supplementen die je ontvangen
hebt. Uiteraard is de exacte investering per persoon
verschillend en volledig afhankelijk van verschillende
factoren waaronder:
Hoelang je al met de klachten loopt. Wij zien dat cliënten
die al langer met klachten lopen meer tijd nodig hebben
om te werken aan het herstel van hun systeem.
De hoeveelheid klachten die je ervaart. Is dit 1 centrale
klacht of spelen er meerdere gezondheidsproblemen.
Hoe serieus je het therapieplan opvolgt. Hoe serieuzer
jezelf en je gezondheid neemt hoe efficiënter het plan
werkt.

