ALGEMENE EN
PRAKTISCHE INFORMATIE

2022
DEZE INFORMATIEBROCHURE GRAAG LEZEN VOOR EEN (EERSTE)
CONSULT EN BEWAREN ALS NASLAGWERK

De afspraak

Sequana is een (para)medische praktijk voor algemene, integrale,
natuurlijke en leefstijl geneeskunde.

Onze
werkwijze

Wij hebben algemene en praktische informatie in deze brochure
verzameld om je zoveel mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Lees deze informatie goed door, voor de eerste afspraak. Heb
Afspraak
maken

je desondanks nog vragen, dan horen wij dit graag (liefst vooraf). Al
deze informatie is ook te lezen op onze website

Tarieven

De afspraak

Eerste
consult

In BIJGAANDE EMAIL staan
onderstaande gegevens
vermeld:

Vervolg
consult
Facturering

De afspraak is op ……….dag
Datum / Tijdstip / Duur
Afspraak bij:
Trudy Vlot (arts) of Ralph Ree
(therapeut)

Vergoedingen
Route

Algemene voorwaarden
Op al onze afspraken, leveringen, betalingsvoorwaarden en
diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Deze zijn na te lezen op onze website: www.sequana.nl.
Indien je geen internet of computer hebt kunnen wij de
algemene voorwaarden op verzoek kosteloos toesturen.
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Therapieën die door
Sequana worden
geboden:


Integrale
geneeskunde



Leefstijl
geneeskunde /
leefstijl adviezen



Detoxificatie
(ontgiften)



kPNI (klinische
psycho-neuroimmunologie)



(Mental/paarden)
Coaching



Nutritionele
Geneeskunde /
voedingsadviezen



Natuurgeneeskunde



Orthomoleculaire
geneeskunde



Fytotherapie
(kruiden)



Bioresonantie



Acupunctuur



Homeopathie



IMT (Integrative
Manual Therapy)

Je hebt over ons gehoord, hebt ons gevonden op internet of
hebt (telefonisch) contact met ons opgenomen
Je hebt een afspraak gemaakt (zie eerste pagina)
Denk voorafgaande aan de afspraak goed na over de
‘hulp’vraag:
- wil je je klachten aanpakken cq verminderen (en wat zijn
die klachten dan)
- wil je minder medicijnen gebruiken
- wil je gezond oud worden
- wil je een gezondheidscheck
- of een andere hulp–, coachings- of begeleidingsvraag
Door het maken van een afspraak zijn we samen een
overeenkomst aangegaan. Hierop zijn onze ‘algemene
voorwaarden’ en ‘privacy beleid’ van toepassing (zie de
website)
Verdere afwikkeling zoals in dit document uitgelegd



Algemene
geneeskunde





ONZE WERKWIJZE







Afspraak maken (of wijzigen)

NTTT (niet-toxische
tumor therapie;
Supportive Care
Oncology)

ALGEMENE

Voor het maken van een afspraak graag bellen via ons algemene

telefoonnummer: 0416 54 33 10
Wij zijn telefonisch bereikbaar op maandag en donderdag van 9.00-16.00
uur (op andere dagen/tijden graag antwoordapparaat inspreken).
Geef bij het maken van een afspraak naam, telefoonnummer en
emailadres op.
Consulten alleen op afspraak.
Afspraak wijzigen:
Onverhoopt kan het zijn dat een afspraak geen doorgang kan vinden.
Afzeggen minimaal 2 dagen (48 uur) voor het geplande consult. Zo zorg je
ervoor dat de gereserveerde tijd niet in rekening wordt gebracht (volgens
de betalingsvoorwaarden van de AVIG; afzeggen minder dan 48 uur voor
het consult, dan brengen wij de gereserveerde tijd wel in rekening).
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TARIEVEN
Trudy (G.A.) Vlot, arts
Uurtarief

€ 145

Mogelijke
Indicaties:

Ralph (R.J.) Ree, therapeut
Uurtarief

€ 115

Alle chronische
cq complexe
aandoeningen.

Overige tarieven:
€ 20 voor:
- Herhalingsrecept
Bijschrift -bijReisverklaring
afbeelding.
- Dieetverklaring
NB: wij verstrekken herhalingsrecepten en verklaringen tot
maximaal 1 ½ jaar na de laatste consultdatum
€ 20 per 5 minuten voor op maat geschreven verklaringen,
zoals:
- Coulance verklaring
- Medische verklaring
- Uitgebreid beantwoorden van emails of telefonische
bespreking
- Anders….

HET EERSTE CONSULT


Je bent op tijd voor je afspraak op onze locatie aanwezig



Je kunt in de wachtruimte plaatsnemen. Je kunt daar thee, water,
diksap of koffie nemen (zelf zetten met de aanwezige apparaten).



Op het afgesproken tijdstip wordt je binnen geroepen (als het
spreekuur uitloopt wordt je hiervan op de hoogte gesteld)



Het eerste consult (= de intake) duurt om en nabij een uur



Wij bieden geen mogelijkheid voor een gratis kennismakingsgesprek



Tijdens het eerste consult wordt met name ingegaan op ‘wat is het
(gezondheid) probleem en de vraagstelling’. Er worden dan vele vragen
gesteld, je kunt vast nadenken over bepaalde zaken:

Ca. 80-90% van
alle klachten is
leefstijlgerelateerd.
Dat wil zeggen
dat leefstijl
aanpak daar
sowieso invloed
op heeft.
Je kunt bij ons
terecht voor alle
klachten die
chronisch zijn
en/of
gerelateerd zijn
aan je leefwijze
(zie ook pag. 7)

- welke klachten/problemen/vragen heb je naast de hoofdvraag
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- welke aandoeningen, behandelingen en ‘life-events’
(indrukmakende ervaringen) heb je gedurende je leven meegemaakt
- bekijk vooraf eens je ontlasting: kleur, plakt het of juist niet, drijft/zinkt het
- hoe was je geboorte, heb je borstvoeding gehad, vaccinaties, kinderziektes, etc.


We bespreken onder andere:
- de klachten en het ontstaan daarvan (in relatie tot de voorgeschiedenis)
- het medicijngebruik
- leefstijlfactoren: voeding, bewegen, roken, slaappatroon, stress versus ontspanning, leef–
en werkomstandigheden
- de manier waarop je in het leven staat en naar jezelf kijkt
- eventuele familiaire aanleg voor bepaalde klachten of symptomen



Breng mee naar het eerste consult:
- medicatie die je gebruikt (ook zelfmedicatie, supplementen, kruiden of homeopatische
middelen; een overzicht op papier mag ook, als hierbij ook dosering en inhoudsstoffen
vermeld staan)
- uitslagen van onderzoeken die reeds gedaan zijn (zowel regulier als complementair)



Zo nodig volgt lichamelijk en/of andersoortig onderzoek



Je krijgt uitgebreid uitleg over de klacht(en) en de achterliggende (werkings)mechanismen,
zodat je helder krijgt waarom je klachten hebt gekregen en wat nodig is om te herstellen.



Er wordt een vervolgstap afgesproken (meestal een vervolg consult/gesprek binnen 1-4 weken)



Op basis van de (hulp)vraag, jouw verhaal en gegevens zal er een stappenplan (behandelplan)
worden opgesteld cq besproken. Je verbindt je met dit behandel/stappenplan.
(afhankelijk van de tijd, zal hier tijdens het eerste consult vast mee worden gestart, of wordt dit
op een later tijdstip opgesteld en uitgelegd; dit kan een week duren)

Vervolg (consult / gesprek)


Een vervolg consult / gesprek kan een duur hebben van 30, 45 of 60 minuten, in overleg
met de behandelaar



Zo nodig volgt lichamelijk, laboratorium en/of andersoortig onderzoek



Soms kan gebruik gemaakt worden van een telefonisch consult. Dit kan (alleen) in overleg,
en is onder andere afhankelijk van de ernst of complexiteit van de vraagstelling (voor een
telefonisch consult wordt de gebruikte tijd, inclusief de achteraf-uitwerking in rekening
gebracht, bijvoorbeeld het schrijven van een recept of aanpassen van het behandelplan).



Het vervolgconsult/gesprek is bedoeld om de benodigde behandelingen uit te voeren die
in het stappen/behandelplan zijn aangegeven, de vorderingen te bespreken, de vragen die
je hebt te beantwoorden en de volgende stap(pen) te bespreken.



Het stappenplan kan worden bijgesteld naar gelang ervaringen, resultaten, moeilijkheden
en (on-)mogelijkheden
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Huidige coronavaccinaties
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Onze ervaring na circa een jaar na invoering van de
corona-vaccinaties is helaas teleurstellend.
Reacties op interventies die wij inzetten en adviezen
is sowieso, bij mensen met een of meerdere
coronavaccinaties, anders dan bij niet-gevaccineerde
mensen.
Dit houdt in dat wij graag vooraf (aan het begin van
een consult) willen weten:


Of je een corona vaccinatie hebt gehad



Welk merk vaccin je hebt gehad



Hoeveel vaccinaties (en mogelijk verschillende merken)



Wel of geen booster



En, of je in de maand na een vaccinatie symptomen of klachten hebt ervaren (ongeacht welke)

Ons huidige beleid


Iedereen is welkom, ongeacht je overtuiging op welk gebied dan ook (wij doen niet mee aan polarisatie en
uitsluiting). Dat houdt praktisch in dat het voor ons niet uitmaakt of je wel of niet gevaccineerd bent, en dat
wij geen QR-codes hanteren



Het wel of niet dragen van een mondkapje is je eigen keuze. Ons inziens heeft dit geen toegevoegde waarde
(wel gezondheidsnadelen)



Het ‘stuk-wassen’ van je handen (met zeep of desinfecterende gel) maak onze barriere (huid) stuk en zorgt
ervoor dat pathogenen (ziekmakende ‘beestjes’) beter bij ons naar binnen kunnen. Dus ook daar zijn we
gaan voorstander van, en hebben derhalve ook geen desinfecterende gel op de balie staan (wel kun je
eventueel je handen wassen met water en zeep als je dat nodig vindt)



Je mag ons ook gewoon een hand geven, want menselijk en lijfelijk contact is gezondmakender dan afstand
houden



Onze ruimtes worden regelmatig gelucht, dat deden we jaren geleden ook al, gewoon om wat meer zuurstof
binnen te krijgen en de buitenlucht te kunnen opsnuiven

de beste manier om je immuunsysteem te trainen
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Een begeleidings/behandeltraject bestaat uit meerdere stappen. Dit stappenplan wordt in het
eerste consult besproken. Eventuele (uitgebreidere) instructies worden per email toegestuurd na
het consult. Afhankelijk hoeveel tijd er beschikbaar is en de complexiteit van de problematiek,
wordt alleen de eerste stap of reeds meerdere stappen besproken. Ga hier thuis mee aan de
slag, noteer eventuele vragen of opmerkingen en bespreek deze in het vervolgconsult.
Een stappenplan bevat meerdere onderdelen:


Voedingsadviezen



Leefstijladviezen: bewegen, slapen, genotmiddelengebruik,
stress/ontspanning etc.



Advies voor het gebruik van: supplementen, medicatie,
fytotherapeutica, homeopatische middelen etc.



Advies welke aanvullende onderzoeken gedaan kunnen
worden



Advies welke aanvullende behandelingen en/of therapieën gedaan kunnen worden



Wanneer van toepassing kan het stappenplan nog verder worden uitgebreid

Het zich verbinden aan het stappenplan vereist een ACTIEVE rol, je moet het ZELF DOEN
(wij begeleiden en adviseren hierin).

FACTURERING
Je krijgt een factuur (voor de gebruikte tijd) achteraf per email.
Alle tijd voor jou gebruikt wordt in rekening gebracht.
Zie ook ‘TARIEVEN’ en ‘VEEL GESTELDE VRAGEN’ (op de website)

BETALING
Betaling binnen 14 dagen na factuurdatum.
Je betaalt aan ons, en kunt daarna de factuur indienen bij de verzekering (als je aanvullend bent
verzekerd en voor vergoeding in aanmerking komt).
Zie ook de ‘Betalingsvoorwaarden’ (deze zijn onderdeel van onze
Algemene Voorwaarden, zie de website).

VERWIJZING
Een verwijzing door de huisarts, specialist of behandelaar is niet
nodig.
Contact met de huisarts wordt op prijs gesteld.
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VERGOEDING







alleen als je aanvullend verzekerd bent kun je voor vergoeding in aanmerking komen. Lees
hiervoor jouw polisvoorwaarden goed door of neem (vooraf) contact op met de
zorgverzekeraar
omdat polisvoorwaarden zeer regelmatig wijzigen, iedere verzekeringsmaatschappij hierin zijn
eigen regels heeft en het per polis ook nog eens verschilt, kunnen wij over wat wel of niet
vergoed wordt geen informatie verstrekken
Het splitsen van de factuur van één consult doen wij niet.
De meeste geadviseerde supplementen worden NIET vergoed door de zorgverzekeraar
(hierop zijn enkele uitzonderingen)

Voor je lichaam zorgen is een investering.
Je krijgt er iets voor terug wat onbetaalbaar is.
Inspire

ANDERE ZAKEN
Telefonische bereikbaarheid


Voor inlichtingen of administratieve vragen: Miranda Vos, maandag of donderdag 9-16uur



Telefonisch afspraken maken: maandag of donderdag 9-16 uur



Telefonisch spreekuur cliënten van Trudy Vlot: maandag 16-17uur, voor korte vragen (max.
5 minuten). Hierbij wordt niet ingegaan op (diepe) problematiek of klacht-inhoudelijke vragen.

Email


email is bedoeld voor het sturen van overzichten (stappenplan, instructies, (bloed)uitslagen,
resultaten van thuis uitgevoerde tests, etc.).



email waar we het dossier van je moeten opzoeken en inzien worden als emailconsult behandeld.



korte vragen worden wel behandeld.

Meldingsplicht


artsen zijn verplicht om het protocol kindermishandeling en huiselijk geweld te volgen. Ook in
onze praktijk zijn wij verplicht bij constatering/verdenking ervan te melden.

Supplementen / voorgeschreven middelen


door ons voorgeschreven middelen hebben we met zorg en door jarenlange ervaring voor je
geselecteerd. Daarom staan wij alleen achter de door ons geadviseerde producten (en merken).



Wij kunnen geen verantwoording nemen als je andere dan de door ons geadviseerde producten
gebruikt (wij weten niet het effect van ieder beschikbaar product). Wij willen geen concessies aan
de kwaliteit doen. Kwaliteit en werkzaamheid zijn voor ons juist redenen om een specifiek
product voor te schrijven.



Soms kan een supplement op basis van inhoudsstoffen door jou niet worden gebruikt. In overleg
(tijdens een consult of telefonisch consult) kunnen we je dan een passend middel voorschrijven.



Over prijzen van producten gaan wij niet in discussie.
ALGEMENE
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SPOED
Bij Sequana begeleiden we mensen met chronische cq complexe
klachten. Wanneer er acute klachten zijn, neem dan contact op met de
huisarts of de spoedeisende hulp, bel 112.
Voor matige spoed, gerelateerd aan het behandel/begeledingsplan
neem contact op met Sequana: 0416 543 310

Bijlagen (links naar de website)


Algemene Voorwaarden (incl. betalingsvoorwaarden)



Privacy verklaring



Disclaimer

MOGELIJKE INDICATIES
Een overzicht van veel geziene/door ons behandelde/voorkomende klachten:
- bij kinderen en zuigelingen: (vragen over) vaccinaties, voeding, darmklachten,
eczeem, gedragsproblematiek (ADHD, autisme, PDD-NOS, e.a.)
- gebrek aan energie, moe/chronische vermoeidheid, duf, wazig zien
- stemmingswisselingen, kort lontje, doelloosheid in het leven
- niet lekker in je vel zitten zonder aanwijsbare oorzaak
- vage onbegrepen klachten, zonder reguliere aanwijsbare oorzaak (SOLK)
- darm, lever, spijsverteringsproblemen, gasvorming, obstipatie, diarree,
IBS/PDS, stinkende ontlasting, opgeblazen gevoel, colitis ulcerosa, m. Crohn,
coeliakie
- slaapproblemen, door- of inslaapstoornissen
- huidproblemen, eczeem, psoriasis
- artritis, artrose, reuma, osteoporose
- chronische of sluimerende ontstekingen en chronische pijn
- steeds terugkerende ontstekingen (bv blaas en KNO problemen)
- Lyme, Pfeiffer, Q-koorts, candida
- pijn, artrose
- diabetes type I of II, insulineresistentie
- overgewicht, obesitas, ondergewicht
- auto-immuunziekten: reuma, MS, SLE, vitiligo, Graves, Addison e.d.
- eetproblemen, boulimia, anorexia
- burnout, bijnieruitputting, chronische vermoeidheid
- hormonale stoornissen, fertiliteit ((on)vruchtbaarheid),PMS, ovegang,
schildklierproblemen
- geheugenproblemen, concentratieverlies
- gedragsproblemen, depressie, ADHD, ADD, PDD-NOS, ASS, autisme
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LOCATIES CONSULTEN/ADVIES/COACHING
(alleen op afspraak: tel. 0416 543 310)
Locatie Genderen
Praktijk Sequana, Hoofdstraat 24 , 4265 HK Genderen
Afspraak maken telefonisch op (0416) 54 33 10
Ralph Ree en Trudy Vlot: consulten ma t/m do
Locatie Wijk en Aalburg
Voor onze buiten coaching en paardencoaching maken wij gebruik van onze eigen
locatie te Wijk en Aalburg
Forward to Basics, t.h.v. Veldstraat 57, 4261 TC Wijk en Aalburg
(ingang via een klein doodlopend weggetje naast honingwinkel ‘HoneyBin’)

Sequana
Hoofdstraat 24
4265 HK Genderen
T (0416) 54 33 10
F (0416) 54 35 12
E info@sequana.nl
W www.sequana.nl
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