U kunt contant betalen maar per overschrijving is
ook mogelijk. U krijgt de factuur meteen mee.
Registraties / Vergoedingen;
Ik ben geregistreerd als natuurgeneeskundig
therapeut bij diverse beroepsverenigingen.
Klachtenregeling;
Ik werk zorgvuldig en hopelijk bent U tevreden.
Als dat niet het geval is bespreek dit met mij. Daar
leer ik iets van. Voor het geval er geen tevreden
oplossing komt ben ik aangesloten bij het RBCZ.
Tevens ben ik B.I.G. geregistreerd.
Het BIG-register is een onderdeel van het
Agentschap Centraal Informatiepunt Beroepen
Gezondheidszorg (CIBG).
Opleidingen;
Ik heb al mijn opleidingen bij geaccrediteerde
instituten gedaan.
Kijk op de website voor informatie;
www.praktijk-isa.nl

Informeer bij Uw ziektekostenverzekeraar naar de
eventuele vergoeding.
De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal
24 uur van te voren) af te zeggen, anders worden de
kosten van de ger eserveerde tijd in rekening
gebracht.
Een consult duurt meestal niet langer een uur. Het
eerste consult duurt langer.
Tarief; € 60,- gelieve contant te betalen..
Dossier en geheimhouding;
Praktijk “ISA” staat geregistreerd bij het College
Persoonsbescherming.
Dit houdt in dat ik alle gegevens die ik verkrijg veilig
opberg. Ook zal ik geheimhouding betrachten ten
aanzien van de cliënt en de vermelde gegevens. De
cliënt heeft het recht tot inzage van het eigen
dossier.
Wet WGBO. In deze wet wordt onder meer recht
van inzage in het eigen medische dossier geregeld.
Ook bevat de WGBO een informatieplicht en
toestemmingsvereiste. Een zorgverlener heeft de
plicht in levensbedreigende situaties te handelen.
Dit betekent echter niet dat de patiënt zorg kan
eisen van zijn behandelaar, in bepaalde gevallen kan
deze zorg weigeren. In overeenstemming met de
WGBO zal ik U vragen een
behandelingsovereenkomst te tekenen.

Praktijk ISA
 Pijnbestrijding
 Ontspanning
 Energetische Therapie
 Gezonde Voeding

Tel ; +31 6 13208738
Mail ; suzanboomars@kpnmail.nl
www.praktijk-isa.nl

Betalingsvoorwaarden;

Voor wie;
De Bowen- en Emmett Techniek;
Zijn uitgesproken holistische behandeltechnieken
die het zelfherstellend vermogen van het lichaam
stimuleert.
Een behandeling volgens deze technieken heeft een
dusdanig effect op het lichaam dat de genezing
erdoor wordt bevorderd, pijn afneemt en de patiënt
zijn energie terugkrijgt. De behandeling wordt als
zachtzinnig, subtiel en ontspannend ervaren, en juist
deze eigenschappen maken deze technieken zo
uniek. We zien als gevolg van een behandeling dat
het lichaam zijn natuurlijke manier van herstellen
van disbalansen weet te gebruiken. Het gebeurt van
binnenuit en dan nog alleen maar als dit het herstel
dient.
Een consult;
Een consult begint altijd met het uitgebreid vragen
naar Uw gezondheid. Zo kan ik mij een beeld
vormen over het probleem waarvoor U komt. U kunt
mij ook vragen stellen en voor zover ik dat kan zal ik
deze beantwoorden.
De behandeling vindt meestal op een behandeltafel
plaats. Ik werk het liefst op de blote huid,
ondergoed blijft altijd aan, mocht U daar bezwaar
tegen hebben dan kijken we samen wat het prettigst
is.
Het is verstandig om geen andere therapieën
tussendoor te doen. Zij kunnen de reactie
vertroebelen of verstoren. Meestal geeft de
behandeling een zeer ontspannen gevoel.
N.B.;deze technie ken zijn niet bedoeld als
vervanging van medisch advies of behandeling. Bij
twijfel, raadpleeg uw huisarts.

HSP = Hoog Sensitief Persoon
Begeleiden, herkennen en erkennen.
We leven energetisch in andere tijden dan 40 jaar
geleden.
De kinderen die nu geboren worden of nog jong zijn
zijn vaak heel gevoelig en reageren soms compleet
anders op allerlei gebeurtenissen. Emotioneel maar
ook praktisch.
Op internet zijn tal van lijsten te vinden die
aangeven wat er bij een HSP kan passen.
Tijdens het consult ga ik met je op reis naar je eigen
kracht, je ZON!
Ik leer je, hoe je door gebruik van universele
energie, ballast kunt verwijderen maar ook hoe je je
kunt beschermen tegen de, soms wat heftige,
prikkels van buitenaf. Zo kom je terug in je eigen
energie, je eigen Leven en Hart.
Je leert op een praktische manier de universele
energie op alle niveaus (fysiek, mentaal, emotioneel
en spiritueel) toe te passen voor jezelf en eventueel
ook voor anderen. Ook de aarde is gebaat bij goede
energieën. Op dit moment is er veel negatiefs
gaande ieder zonnestraaltje is welkom.
En jij bent er een!
De nadruk ligt op JOU en hoe je eenvoudig de
‘ballast’ die je belemmerd om te ZIJN wie je bent
kunt verwijderen. Zo ben je na de workshop in staat
om alert te reageren op situaties en om in te
schatten wat JIJ wilt. Tevens kun je de negatieve
effec ten van elektromagnetische straling t.g.v.
mobiele telefoons, computers, zendmasten,
hoogspanningskabels, etc., rechtstreeks wegnemen.

Voor iedereen die hoog sensitief is
Ook kinderen zijn van harte welkom.
Voor iedereen die het heft weer in eigen hand wil
nemen.
Voor iedereen die klaar is met leven naar de
verwachtingen en wensen van anderen.
Voor iedereen die het niet lukt om uit vaste
gewoonten en patronen te komen.
Energetisch communiceren via spiertesten
Ons onderbewustzijn is als het ware de harde schijf
van onze computer. Hier is van alles opgeslagen
betreffende onze gezondheid, maar ook wat de
oorzaak is van je niet wel bevinden.
Via spiertesten (bekend uit de kinesiologie, Touch
for Health) en stapsgewijs uitvragen wordt de
oorsprong van een ongewenste situatie opgespoord.
Uitgangspunt hierbij is dat je onderbewuste alle
antwoorden weet. Via onze spieren kunnen wij
communiceren met ons onderbewustzijn . Uit de
spierspanning bij het testen blijkt wanneer een
vraag een JA is of een NEE. Dit is een beproefde
techniek die reeds bij meerdere therapievormen
wordt toegepast. Zo kunnen we dus achter de
oorzaak van het probleem ko men. Dit
onderbewustzijn weet te allen t ijden wat goed voor
ons is. Dus ook welke behandeling voor ons zal
werken.
Waar voor te gebruiken
Je zit met een probleem en weet niet hoe dit aan te
pakken, dit zijn meestal emotionele problemen.
Opsporen en opruimen van allerlei disbalansen in de
voeding, de emotionele huishouding, allergieën ed.
Als er duidelijkheid is omtrent de oorzaak van de
klacht wordt er een persoonsgericht behandelplan
opgesteld. Dat kan dus ook betekenen, naar de
reguliere geneeskunde. Het allerbelangrijkst is dat je
je weer goed gaat voelen.

