
Het team van het centrum voor Natuurgeneeskunde Woerden
brengt een aantal keer per jaar een nieuwsbrief uit met daarin de
laatste ontwikkelingen van onze praktijken en aanbod van
lezingen, cursussen en workshops. 

View this email in your browser

Beste vrienden, bekenden, (oud)cliënten en collegae,

Op 5 februari houden we weer een open inloopspreekuur. Tijdens dit spreekuur is
een aantal therapeuten aanwezig om iedereen met een klacht of een vraag
vrijblijvend persoonlijk te woord te staan.
Op 21 februari begint de twee-daagse workshop waarbij je aan de hand van jouw
persoonlijke lichamelijke conditie leert welke voeding goed voor je is en wat je beter
kunt laten staan. Daarbij wordt uitgebreid ingegaan op het 'waarom'; waarom moet je
nu juist wel of niet bakken in olijfolie, waarom zijn (bijv.) worteltjes niet voor iedereen
gezond en waarom moet je oppassen met koolhydraten? Het vervolg van deze
workshop is op 4 maart.

Veel lees plezier en wellicht zien wij elkaar binnenkort!

Open inloopspreekuur op maandagavond 5 februari (19.30 tot 20.30)
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Regelmatig houden we met een aantal therapeuten een open inloopspreekuur. Dit
spreekuur is gratis toegankelijk en is bedoeld voor iedereen die wel eens zou willen
weten of wij iets voor zijn of haar klacht kunnen doen.
Zo komt er bijvoorbeeld wel eens iemand binnen lopen met een huiduitslag waar het
reguliere circuit geen raad mee weet. Of mensen komen binnen met allerlei kleine
klachten waar ze eigenlijk wel last van hebben maar ze weten niet zo goed wat ze
nou moeten doen (huisarts is overigens altijd de eerst aangewezen persoon voor
medische klachten!). In het lijstje hierboven staat een aantal klachten dat vaak kan
worden opgelost of waar wij ondersteuning aan kunnen bieden.

Workshop: Welke voeding past bij jou?

Twee-daagse workshop waarbij je aan de hand van
jouw persoonlijke lichamelijke conditie leert welke
voeding goed voor je is, en wat je beter kunt laten
staan. Daarbij wordt uitgebreid ingegaan op het
'waarom'; waarom moet je nu juist wel of niet bakken
in olijfolie, waarom zijn (bijv.) worteltjes niet voor
iedereen gezond en waarom moet je oppassen met
koolhydraten?

Tijdens de eerste dag (21 februari)  van de workshop krijgt iedereen een persoonlijk
mini-consult waarbij een aantal metingen worden gedaan. Dit zal een beeld geven
van je algemene conditie op dit moment.
De 2de dag van de workshop is op 7 maart. 
Voor deze workshop heb je een voedingsdagboek bijgehouden die door Peter Wever
is geanalyseerd. Aan de hand van jouw voedingspatroon kan hij jouw persoonlijke
(gezondheids-)klachten herleiden en kan je een persoonlijk advies geven over hoe je
de klachten met de juiste voeding op kan lossen.
De complete workshop is gratis toegankelijk maar het inbegrepen mini consult en het
persoonlijk natuurgeneeskundige advies waarmee je zelf je gezondheid kan
verbeteren of klacht kan oplossen, worden in rekening gebracht. Deze kosten
worden veelal vergoed vanuit je aanvullende ziektekostenverzekering (kost geen
eigen risico). Dit is afhankelijk van de verzekeraar en jouw persoonlijke polis. Peter
Wever is als natuurgeneeskundige aangesloten bij de beroepsvereniging VBAG.

De workshop is voor iedereen geschikt die graag meer wil weten over welke voeding
nu juist wel of niet voor jou persoonlijk goed is. Maar ook zeer zeker voor mensen

met bijv. over- of ondergewicht, diabetes, hart-en-vaatziekte, te hoog cholesterol en
andere (welvaart) ziekten. Deze workshop zal zeer zeker bijdrage aan een beter

welbevinden en gezondheid in het algemeen. En kan een grote bijdrage leveren aan
de bovengenoemde ziektebeelden. Het woord genezing durven we niet direct te

gebruiken maar het komt erg in de buurt.

N.B. we gaan het niet over diëten, maaltijdvervangers of shakes etc.  hebben
maar over normaal en lekker eten wat je gewoon overal kan kopen en wat niet

ingewikkeld is.

Heb je interesse?
Meld je dan even aan via

info@natuurgeneeskunde-woerden.nl of
telefonisch via 06 1478 9999

Weet je dat...

SSuubbssccrriibbee PPaasstt  IIssssuueess RRSSSSTTrraannssllaattee

Nieuwsbrief Natuurgeneeskunde Woerden 2 https://us8.campaign-archive.com/?u=37c779c5e2b3b368a5d223b1d&id=065d3cc06b

2 van 4 05/06/2020 11:34



...  voetreflexbehandeling   een  gunstige  invloed  heeft  op
kwaliteit  van  leven,  slaap  en  vermoeidheid  niveaus  bij
borstkankerpatiënten  die  een  radiotherapie  behandeling
krijgen.
Artikel:

https://www.vnig.nl/nieuws/voetreflexbehandeling-radiotherapie/

Onze reflexologen:

Conny Gindorf:

http://www.natuurgeneeskunde-woerden.nl/reflexzonetherapie/

Annegien Kooijman

http://www.natuurgeneeskunde-woerden.nl/reflexzonetherapie-

annegien-kooijman-van-vliet/

... dat klassieke homeopathie vaak veilig uitkomst kan
bieden bij kwaaltjes tijdens de zwangerschap? Niet alleen de
misselijkheid  is goed en veilig te verhelpen maar ook de
bevalling zelf kan vergemakkelijkt worden met de juiste hulp.
Minke Roelants kan u daar veel meer over vertellen! 
Minke: http://www.natuurgeneeskunde-woerden.nl/homeopathie-

2/meopathie%20Minke%20Roelands

Artikel: https://www.mamaenzo.nl/zwanger/zwanger-gezondheid/vraag

/homeopathie-tijdens-de-zwangerschap-mag-dat

... Uit de conclusies van een recente meta-analyse
in het International Journal of Epidemiology blijkt dat
een bijna dubbele hoeveelheid groenten en fruit het
beste beschermt tegen hart- en vaatziekten, kanker
en vroegtijdige sterfte. 

Bij een bijna verdubbelde inname is er sprake van:

24 procent minder risico op een hartaandoening
3 procent minder risico op een beroerte
28 procent minder risico op hart en vaatziekten
13 procent minder risico op kanker (bij 600 gram)
31 procent minder kans op vroegtijdige sterfte

Vroegtijdig sterven zou jaarlijks wereldwijd voor bijna zeven miljoen mensen
voorkomen kunnen worden, als iedereen deze hoeveelheid groente en fruit zou
gebruiken. De grote verschillen tussen daadwerkelijke inname en aanbevelingen zijn
voor zowel Nederland als België zorgwekkend.
Meer informatie krijg je tijdens de workshop van Peter Wever op 21 februari en 4
maart (zie aankondiging in deze nieuwsbrief)
Artikel: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28338764

Dat is het voor nu! Wil je meer weten of informatie?
Kijk op onze website www.natuurgeneeskunde-woerden.nl of bel

ons centrale nummer 06 1478 9999.
Tot de volgende brief!
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