Informatie voor de eerste afspraak
Hieronder vindt u praktische informatie voor de eerste afspraak bij mijn praktijk SanYin.
Meenemen:
Als u aanvullend verzekerd bent, neem dan s.v.p. uw verzekerde nummer mee of geef dat vooraf
aan mij door. Qua kleding is het praktisch als armen en benen tot elleboog en knie ontbloot
kunnen worden. Niet verplicht maar wel gewenst i.v.m. de hygiëne: graag 2 grote badhanddoeken
meenemen.
Locatie:
SanYin is gevestigd in het Vita_Liek, Julianalaan 2 te Helmond. Er is volop gratis parkeerruimte. U
vindt de praktijk op de 2e etage. De wachtruimte vindt u bij de liften. Om te veel drukte in de
wachtruimte te voorkomen, vraag ik om s.v.p. op de afgesproken tijd te komen, dus niet te vroeg
en niet te laat.
Gezondheidsklachten?
Als u last hebt van gezondheidsklachten die zouden kunnen duiden op een besmetting met het
nieuwe coronavirus dat de ziekte COVID-19 veroorzaakt, geeft u dit dan s.v.p. aan mij door. We
plannen dan later een afspraak. Veelvoorkomend bij COVID-19 zijn klachten aan de bovenste
luchtwegen, koorts of benauwdheid. Twijfelt u, neem dan contact met mij op. Ook bij twijfel kan
uw afspraak altijd kosteloos worden verplaatst.
Hoe werk ik?
De eerste afspraak bestaat uit een intake en een behandeling. Dit duurt maximaal 1.5 uur.
Vervolgafspraken zijn maximaal 1 uur. Bij de intake breng ik uw klachten in beeld en stel ik vragen
om een diagnose te kunnen stellen. Daarnaast pas ik diagnostische technieken toe zoals het
bekijken van de tong en voelen van de pols. Na het stellen van de diagnose neemt u plaats op de
behandeltafel. Hebt u moeite met het gebruik van naalden? Geef dit dan aan mij door. Indien
nodig en gewenst vul ik mijn acupunctuurbehandelingen aan met tuina, een geneeskundige
massage. Ook geef ik vaak voedingsadviezen. Dit valt binnen de behandelduur en -kosten.
Betaling en factuur
Na elke behandeling krijgt u een factuur, die u in kunt dienen bij uw verzekeraar, mits u
aanvullend verzekerd bent en acupunctuur wordt vergoed. Check dit s.v.p. van te voren bij uw
verzekeraar. De betaling aan mij vindt bij voorkeur plaats via een betaalverzoek per mail of
whatsapp. U kunt ook betalen middels de gegevens op de factuur.
Het vervolg
Na de eerste behandeling bespreken we hoe het is bevallen en welk effect verwacht mag worden.
Ook bespreken we of en hoeveel aanvullende behandelingen er nodig zijn. Dit is voor elke klacht
en voor iedereen anders. De afspraken worden na de eerste behandeling vastgelegd in een
behandelovereenkomst. U zit niet vast aan het aantal afgesproken behandelingen, behalve als u
een abonnement afsluit tegen een lager tarief (zie tarieven op mijn website).

Lid van

en aangesloten bij

Gertjan Koornneef | www.sanyin-acupunctuur.nl | info@sanyin-acupunctuur.nl | 06-18871515

