Routebeschrijving naar de Artsenpraktijk,

Tarieven (vanaf 17-01-2017)
Eerste consult (± 60 min)
Eerste consult (± 50 min) kinderen < 16 jaar
Vervolg consult, 30 minuten:
Vervolg consult, 45 minuten:
Uitschrijven en toesturen recept
Telefonisch consult tot 5 minuten:

€ 165,€ 154,€ 86,€ 129,€ 20,€ 21,-

Vingerhoed 2, 6953 BZ Dieren
Vanaf Arnhem: Neem vanaf de rotonde bij Velp de afslag
A348 richting Zutphen / Dieren
Vanaf Zutphen: Neem de N348 richting Dieren / Arnhem
Vanaf Apeldoorn: Neem vanaf de A50 de afslag Loenen en
volg dan N786 richting Dieren / Arnhem.

Artsenpraktijk voor
Natuurgeneeskunde en
Algemene Geneeskunde
Mw. A.C. Alons, arts
Dhr. J.K. Bolhuis, arts

Bij een telefonisch consult als vervanging voor een herhalingsconsult wordt tijd van voorbereiding, gesprek en uitwerken berekend (€ 43,- per kwartier).
Beantwoorden van brieven, faxen of e-mails wordt in rekening gebracht als zijnde telefonisch consult.
Meerprijs immuunonderzoek: € 97,- ; haaranalyse (35 mineralen / zware metalen) € 98,-; ontlastingsonderzoek
(tussen de € 90 tot € 135,-); Onderzoek op parasieten (PCR
-test) kost ± € 75 tot 210,- .
Wijze van betaling: Aan het einde van het consult, contant of via PIN-automaat.
Per 1 januari 2012 hebben veel verzekeraars besloten om
bloedonderzoek niet meer vanuit de basis verzekering te
vergoeden, tenzij de huisarts dit aanvraagt. Als u recente
waarden heeft neem die dan mee naar het consult.
Laboratoriumwaarden die we meestal bij volwassenen
willen weten zijn: Hb, Leuco's + Diff., Trombo's, CRP, leverfuncties, nierfuncties, schildklier (TSH, FT4 en T3), HbA1c,
Dhea-s, testosteron, SHBG, cortisol, vitamine D3 en vitamine B12. Voor vrouwen extra: Oestrogeen, Progesteron.
Voor mannen: SHBG, PSA. Bij kinderen: Hb, leuco’s+diff.,
ferritine, vit.D3 en B12, inhalatie- en voedselallergie (IgE)
en coeliakiescreening. Bij chronische darmklachten een
TFT onderzoek naar parasieten.
Vooraf informeren bij uw verzekeraar over de vergoedingen is aan te raden.

Station

P

De Artsenpraktijk voor Natuurgeneeskunde en Algemene
Geneeskunde ligt in ‘t oude deel van Dieren (Dieren-Zuid),
tussen het station en de IJssel. Neem ter hoogte van het
station, (Burg de Bruinstraat) de afslag naar de Spoorstraat.
Dit is tussen het pand met de wit geverfde stenen bovenkant en de Fairtoys winkel. De eerste weg links is de Vingerhoed. Ons pand is het eerste laag gebouwde pand aan de
rechter zijde. Eén afrit verder aan de linker kant van de
Spoorstraat is een ruime gratis parkeerplaats. Wij adviseren
u hier te parkeren en niet in de Vingerhoed (het is een smalle straat en omdat het een woonwijk betreft mag u slechts
parkeren in enkele vakken).
Met de trein is nog beter: er stopt 4 keer per uur een trein
in Dieren en de praktijk is nog geen 800 meter lopen van
het station

algemene geneeskunde,
natuurgeneeskunde,
orthomoleculaire geneeskunde,
kindergeneeskunde en
allergie behandelingen,
periodieke check-up’s
anti-aging adviezen,
voedings– en leefstijladviezen,
kruidengeneeskunde,
niet toxische tumor therapie,
detox / ontgifting en
voorbereiding op zwangerschap
Telefoon: 0313-419737
Internet: www.natuurarts.nl
Lid ABNG-2000, AVIG, NGOO en LEF

Optimale Gezondheid

Algemene Geneeskunde

Voeding is de basis !

Als u aan uzelf zou vragen wat u het belangrijkste
vindt in het leven dan is er een grote kans dat een
optimale gezondheid vaak ergens bovenaan in de
“verlanglijst” staat. In onze artsenpraktijk kunnen we
dit verlangen naar een optimale gezondheid omvormen tot een dagelijkse routine voor een betere gezondheid.

In onze praktijk worden algemene geneeskunde en natuurgeneeskunde toegepast. Algemene geneeskunde is
die welke wordt gedoceerd aan de Nederlandse universiteiten. In dit kader beginnen wij bij iedere nieuwe patiënt
met een uitgebreide vragenlijst, gevolgd door een persoonlijke reguliere anamnese, zo nodig regulier laboratorium-onderzoek, het stellen van een reguliere diagnose,
en indien nodig het voorschrijven van reguliere medicatie.
Afhankelijk van de persoonlijke situatie van de patiënt,
worden daarbij ook onderdelen van de natuurgeneeskunde in de toepassing van de algemene geneeskunde geïntegreerd.

Iedere cel in uw lichaam is opgebouwd uit wat u daarvoor heeft gegeten. Behalve dat het belangrijk is wat
iemand eet, is het ook belangrijk hoe iemand eet en
hoe die persoon de stoffen opneemt. Wij geven u
graag adviezen over gezondere voeding.

Wij kunnen u op een deskundige manier begeleiden
in het maken van de juiste keuzes op algemeen medisch terrein, en speciaal als het gaat om voeding,
leefstijl, (reguliere) medicatie en aanvulling met voedingssupplementen (vitaminen, mineralen en kruiden). Ook kunnen we u kennis laten maken met methoden om onze lichaamseigen geneeskracht te bevorderen en om stress te verminderen. Door een
uitvoerig gesprek, lichamelijk onderzoek, eventueel
aanvullend bloed-onderzoek en zelfs bepalingen van
vitaminen en mineralen (en zware metalen) is het
mogelijk te bepalen of er tekorten zijn en wat u nodig
heeft om een optimale gezondheid te bereiken.

Natuurgeneeskunde

Een extra vorm van preventie is de mogelijkheid het
nu al proberen te voorkomen van klachten die veel in
de familie voorkomen. Als in de familie veel reuma
voorkomt of veel dementie dan kunt u door middel
van voeding en voedingssupplementen er nu al aan
werken dat de kans dat u het krijgt kleiner wordt.

Vanuit de natuurgeneeskunde wordt de oorzaak van ziekten vaak gezien als een ophoping van afvalstoffen en is
ziekte een poging van het lichaam deze afvalstoffen op te
ruimen. Slechte kwaliteit eten, te weinig zuiver water
drinken, veel stress, inademing uitlaatgassen of sigarettenrook, belasting met chemische stoffen, allen kunnen
bijdragen aan een minder goed functionerend lichaam.
Koorts of diarree zou dan bijvoorbeeld een manier van
het lichaam zijn om te reinigen of afvalstoffen kwijt te
raken. Bij ziekte wordt er door een natuurarts gekeken
naar middelen om te reinigen, te herstellen, te ondersteunen en te stimuleren (o.a. immuun stimulatie).

Behandeling

Orthomoleculaire geneeskunde

En als u al een ziekte heeft is het zinvol te kijken wat
de algemene geneeskunde en de natuurgeneeskunde, waaronder de orthomoleculaire geneeskunde u
kan bieden. Door middel van algemeen geneeskundige adviezen en vooral door voeding, medicatie, diverse therapieën en leefstijladviezen zullen we het lichaamseigen vermogen tot genezen proberen te
stimuleren en zien we vaak in ieder geval verbetering
van de kwaliteit van leven.

Bij orthomoleculaire geneeskunde wordt er vanuit gegaan
dat het lichaam dient te beschikken over de optimale hoeveelheid voedingsstoffen om ziekten te genezen en te
voorkomen. Deze voedingsstoffen zijn onder te verdelen
in grote stoffen: eiwitten, koolhydraten en vetten en de
kleinere maar zeker zo belangrijke stoffen: vitaminen,
mineralen en spoorelementen. Daarnaast werken we ook
met kruidenextracten, de zogenaamde fytotherapie.

Er zijn zeer veel voedingssupplementen waardoor u er
in het algemeen zelf niet uitkomt. Jaarlijks verschijnen
er in de medische literatuur duizenden artikelen over
voeding, supplementen en leefstijl. Het is ons vak om
die literatuur zo goed mogelijk bij te houden zodat we
u de meest recente informatie kunnen bieden.

In onze Artsenpraktijk werken:
Alexandra Alons is arts en richt zich naast de toepassing van algemene geneeskunde, vooral op het werken
met kinderen, o.a. behandeling van allergieën, groeistoornissen, darmproblemen, ontgiften, huidklachten
als eczeem en acne, autisme, hyperactiviteit (ADHD) en
concentratieproblemen.
Johan Bolhuis is arts en richt zich naast de toepassing
van algemene geneeskunde, vooral op het gebied van
optimale gezondheid, anti-aging en life-extension
(gezond en vitaal ouder worden), stress-klachten, psychische aandoeningen- en kanker. Hij doet check-up’s,
geeft leefstijl coaching en begeleidt sporters o.a. met
voeding en een vorm van hoogte-training: IHHT (zie
www.ihht.nl).
Jeltje Bieleman is de praktijkassistente. Zij beheert o.a.
de agenda, neemt de telefoon aan, e-mailt en scant de
uitslagen. Jeltje studeert communicatie– en informatie
wetenschappen aan de Radboud Universiteit. Telefonisch spreekuur van de assistente: donderdag– en vrijdag ochtend van 10-11 uur. tel: 0313-419737
Maartje de Vries was praktijkassistente en doet nu
vooral de boekhouding. Zij is bijna afgestudeerd als
psycholoog.

