Visitatie BATC
Op 11 juni was het zover: de vijfjaarlijkse visitatie van de
BATC, de beroepsorganisatie waar ik als therapeut lid van
ben. Tijdens een dergelijke visitatie wordt de therapeut, de
praktijkruimte en de administratieve inrichting van de praktijk
gecontroleerd om te kijken of men aan alle verplichtingen en
verwachtingen voldoet. Deze verplichtingen zijn samengesteld
op basis van afspraken die de BATC met zorgverzekeraars
heeft gemaakt, om te voorkomen dat de therapeut zich met
praktijken bezighoudt die de gezondheid van de patiënt in
gevaar brengen.
Het was voor mij een zeer leerzame middag, waarin ik het
inzicht kreeg dat het, op een aantal kleine verbeterpuntjes na,
prima in orde was. Binnenkort ontvang ik nog een rapportage
waarin alle punten nogmaals op een rij staan, met een aantal
weken de gelegenheid om deze verbeterpunten aan te pakken.
De verbeterpunten waar u als cliënt mee te maken krijgt:
 Een verandering van de plicht tot betaling van 50% van
de consultprijs bij annulering binnen 24 uur voor het
afgesproken tijdstip. Op advies van de visitatiecommissie
is deze regel vanaf heden aangepast naar betaling van
100% van de consultprijs. Mocht u onverhoopt verhinderd
zijn, dan verzoek ik u dit direct telefonisch of per e-mail
door te geven, zodra u dit weet. Wanneer ik niet in de
gelegenheid ben om de telefoon te beantwoorden, kunt u
een bericht inspreken op het antwoordapparaat, welke
voorzien is van een tijdsindicatie.
 Elke nieuwe cliënt ondertekent een behandelovereenkomst
waar de rechten en plichten en verwachtingen van zowel
de therapeut als de cliënt in vermeld staan.

Bij Agaat Therapiepraktijk
kunt u terecht voor natuurgeneeskundige therapie.
De therapievormen die
toegepast worden, zijn:
 Massagetherapie
 Voedingsadvies volgens
de orthomoleculaire
geneeskunde
 Stoelmassage
Massagetherapie is een
therapievorm waarbij
verschillende massagevormen
worden gecombineerd. Kijk
op www.massage-therapie.nl
welke dit zijn.
De behandelingen worden
vergoed door ca. 90% van
de zorgverzekeraars in Nederland, in verband met de
inschrijving bij de beroepsorganisatie voor natuurgeneeskundig therapeuten,
BATC. Dit geldt voor mensen
die aanvullend verzekerd zijn
voor alternatieve therapieën.
Voedingssupplementen worden doorgaans niet vergoed
door de zorgverzekeraars.

Opleiding Essential Coach
In oktober volg ik deze opleiding, welke uitsluitend wordt
aangeboden aan BATC-therapeuten. Hierin leer ik mensen in
het bedrijfsleven te coachen om ziekteverzuim effectief aan te
pakken. Vooral mensen met klachten van niet-medische aard,
zoals fobieën, burn-out, chronische vermoeidheid, hoofdpijnklachten en slaapproblemen, komen voor deze manier van
aanpak in aanmerking. Uiteraard zal ik bekijken of de kennis
en ervaring die ik opdoe, ook toepasbaar is op de cliënten in
mijn praktijk.
Voor het volgen van deze opleiding ga ik een aantal dagen
naar Portugal en bezoek ik nog een tweetal terugkomdagen.
Ik houd u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen.

AGAAT IN BEWEGING

Aanbod therapieën

Pinautomaat
U kunt bij Agaat Therapiepraktijk betalen met PIN en
ChipKnip (geen creditcard).
Uiteraard is het mogelijk om
contant te betalen, maar voor
eenieders veiligheid gaat
de voorkeur
uit naar
pinnen.
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Weer aan de slag!
De zomervakantie is weer voorbij, dus we mogen
weer! Dit jaar kan ik voor het eerst (ik denk wel in heel
mijn leven) zeggen dat ik niet vreselijk aan vakantie
toe was. Omdat ik het zo naar mijn zin heb in mijn
huidige activiteiten, kon ik nog weken doorgaan.
Natuurlijk was het wel even lekker. Een paar weken
ertussenuit in een andere omgeving, frisse energie en
een lekker kleurtje opdoen voor het najaar.
Van veel mensen om me heen hoor ik hoe heerlijk ze
het vinden om weer in het ritme van alledag te zitten.
Alles loopt weer gecontroleerd op rolletjes, wat vinden
wij mensen dat fijn! Ik geef toe dat ik dat gevoel ook
wel een beetje heb, ook al ben ik niet meer de
controlefreak die ik ‘vroeger’ was. Daarnaast heb ik
enorm veel zin om weer aan het werk te gaan en een
gevoel van: ‘ik laat me de komende tijd graag weer
verrassen door alle positieve ontwikkelingen’.

In deze editie:
 Weer

Komend najaar stop ik mijn energie natuurlijk weer in
het zoveel mogelijk begeleiden en zo goed mogelijk
behandelen van de cliënten in mijn praktijk. Mijn kennis en ervaringen ga ik bijspijkeren onder andere door
het volgen van een opleiding tot Essential Coach.
Verderop in deze nieuwsbrief vertel ik hier meer over.

aan de slag!
wachtlijst
 Afstuderen Orthomoleculaire Geneeskunde
Voor nu wil ik u allen een inspirerend najaar en alle
 Vakantieperiode en overienergie die u nodig heeft, toewensen.
ge sluitingsdata
 Openingstijden najaar
2009
Marja van der Ende,
 OPROEP!! E-mailadres
Natuurgeneeskundig therapeut
doorgeven
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bij Simba
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Afstuderen
Einde wachtlijst voor therapeut Marja van Orthomoleculaire
Geneeskunde
der Ende
‘s-Gravenzande – Na bijna twee jaar heeft Marja van
der Ende, natuurgeneeskundig therapeut van Agaat
Therapiepraktijk, haar wachtlijst weggewerkt. Dit
betekent dat zij weer nieuwe cliënten in haar praktijk
kan aannemen.
De wachtlijst is destijds ontstaan doordat de agenda
van Marja vol raakte om verschillende redenen. “De
cliënten in mijn praktijk hebben veel baat bij de
behandelingen en vertellen dit door aan anderen, die
vervolgens ook een afspraak maken,” verklaart Marja.
“Daarnaast zijn de therapievormen die ik toepas,
erkend door een beroepsvereniging, waardoor de
behandelingen geheel of gedeeltelijk vergoed worden
door bijna alle zorgverzekeraars, als men aanvullend
verzekerd is.”

Afgelopen schooljaar heb ik de
opleiding HBO Orthomoleculaire
Geneeskunde gevolgd bij Ortholinea. Dit voorjaar zou ik voor
deze opleiding een afstudeerscriptie maken en een schriftelijk
examen afleggen.
In het voorjaar heb ik besloten
om deze stappen niet te zetten.
Ik heb ontzettend veel geleerd
van de opleiding en ik blijf de
opgedane kennis en ervaring in
mijn praktijk wel toepassen als
onderdeel van de natuurgeneeskundig consulten.

De afgelopen twee jaar heeft Marja veel mensen die ze
door haar wachtlijst niet kon plaatsen, doorverwezen
naar collega-therapeuten in de buurt. Hierdoor is de
wachtlijst op een gegeven moment korter geworden en
heeft zij kunnen werken aan het wegwerken van de
namen van de lijst. Ook het feit dat mensen minder vaak
behandeld hoeven te worden of uitbehandeld zijn, heeft
ervoor gezorgd dat de lijst nu leeg is.
“Uiteraard heb ik in de tussentijd niet stilgezeten voor
wat betreft bijscholing. In mijn volle agenda heb ik toch
tijd weten te vinden om meer kennis op het gebied van
de lichamelijke en geestelijke kant van de mens op te
doen,” zegt Marja. De afgelopen twee jaar heeft zij
zich beziggehouden met orthomoleculaire geneeskunde,
een therapie waarbij voeding en voedingsstoffen centraal staan.
Momenteel volgt zij een opleiding voor het toepassen
van EMDR in haar praktijk. Dit is een vorm van therapie
waarmee mensen geholpen kunnen worden die fysiek
en mentaal lijden aan de gevolgen van een traumatische
ervaring, aan angsten en fobieën of aan emotionele
blokkades. Door EMDR toe te passen, kan een
emotioneel verwerkingsproces in gang gezet worden,
waardoor men minder stress en spanning ervaart.
Meer informatie op www.agaattherapiepraktijk.nl.

Vakantieperiode en
overige sluitingsdata

Marja van der Ende geeft workshop
Agaat Therapiepraktijk is dicht kindermassage bij Simba
in de volgende periodes:
 Donderdag 8 tot en met
donderdag 15 oktober
 Vrijdag 25 december tot
en met vrijdag 8 januari
Vanaf 10 januari is de praktijk
weer geopend.

Openingstijden
najaar 2009
In het najaar van 2009
blijven de openingstijden
grotendeels gelijk aan de
huidige opzet:
Maandag 8.30—18.00 uur
Dinsdag
Gesloten
Woensdag 8.30—18.00 uur
Donderdag 8.30—18.00 uur
Vrijdag
8.30—15.00 uur
Ook de tarieven die zijn
ingegaan op 1 oktober 2008,
blijven nog gehandhaafd in
2009.

OPROEP!!
E-mailadres doorgeven
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Om in de toekomst het milieu
en kosten te besparen, ga ik
deze nieuwsbrief zoveel
mogelijk per e-mail verzenden.
Om dit te realiseren, hoor ik
graag of u dit op prijs stelt.
U kunt uw e-mailadres
doorgeven via het contactformulier op de website
www.massage-therapie.nl of
via info@massage-therapie.nl.
Bedankt voor uw
medewerking!
.

Monster – Op maandag 27 juli heeft Marja van der
Ende, massagetherapeut bij Agaat Therapiepraktijk, de
kinderen van kinderdagverblijf Simba een workshop
massage gegeven.
Deze week staan de activiteiten bij Simba geheel in het
teken van ontspanning. Marja is uitgenodigd om een
groepje kinderen van 4 en 5 jaar en een groepje van 6
en 7 jaar te leren elkaar op een speelse manier te
masseren. Voor deze onderlinge massage heeft zij
gebruik gemaakt van het spelletje ‘De autowasstraat’. In
groepjes van drie kinderen, waarvan een kind de auto is
en de andere kinderen de wasstraat zijn, hebben ze
elkaar ‘afgespoeld’, ‘ingezeept’, ‘gewaxt’ en
‘drooggeblazen’.

Deze vorm van onderlinge kindermassage is niet alleen
leuk om te doen, maar ook goed voor de sociale
ontwikkeling van de kinderen. Elk kind is een keer de
auto en mag zelf aangeven welke handelingen
plaatsvinden en hoe zacht of hard dit gebeurt. Uit
onderzoek is gebleken dat een regelmatige toepassing
van deze en andere massagevormen onderling respect
voor elkaar doet groeien en pestgedrag doet afnemen.
Na de autowasstraat heeft Marja de kinderen een voetmassage geleerd om bij zichzelf te doen als ze
slaapproblemen hebben of gespannen zijn. Als afsluiting
hebben de kinderen nog een flesje massageolie en een
beschrijving van de voetmassage mee naar huis
gekregen om thuis te gebruiken.

