
Kinderbuik&co Bilthoven
Een ziekenhuis waar gezondheid en geluk centraal staan

Kinderbuik&co is het eer-
ste medisch specialistisch 
centrum op het gebied 
van maag-, lever-, darm-
problemen in Nederland 
waar integrale zorg gebo-
den wordt.

Een plek waar kinderen ge-
lijkwaardig worden bena-
derd, waar je gezond voelen 
centraal staat. Ouders en 
kinderen leren wat ze zelf 
kunnen doen om gezond 
en gelukkig te worden en 
te blijven. Een team van 
experts op het gebied van 
voeding en body-mind-
technieken helpt hen daar-
bij. Veiligheid, vertrouwen 
en gelijkwaardigheid zijn 
kernwaarden binnen Kin-
derbuik&co.

Langdurige klachten
Het centrum is voor kinde-
ren met langdurige licha-
melijke klachten of onge-
mak, bijvoorbeeld buikpijn, 
hoofdpijn, misselijkheid, 

Bel voor een afspraak: 06 2690 2697
of mail naar info@4flowmassage.nl

Antoinette Teurlings
www.4flowmassage.nl

Massagepraktijk
in Zeist

Zin in een ontspannende massage?
Of heb je klachten waar je vanaf wilt?

Massage kan veel klachten 
voorkomen of verhelpen.

Je bent welkom in mijn sfeervolle 
praktijk aan de Steniaweg 10.

Scherpe welkomsttarieven.

compassietraining
van mindfulness naar heartf ulness

8-weekse prakti sche training
start vrijdagochtend 12 januari 2018

Ingrid van Dijk | Beddingwerk.nl | Zeist

Burn-out
Een burn-out ontstaat na 
langdurige stress en is een 
reactie van het lichaam 
op het vaak veelvuldig 
overschrijden van grenzen. 
In onze veeleisende 
samenleving komt deze kwaal steeds vaker 
voor. Meestal is er sprake van meerdere 
probleemstellingen of klachten bij een persoon, 
die allemaal bij elkaar komen en tezamen een 
ondraaglijke belasting veroorzaken.

Een periode van rust kan wat verlichting geven. 
Echter is het belangrijk om te onderzoeken wat 
voor onderliggende patronen of mogelijk zelfs 
trauma’s ervoor zorgen dat een persoon (vaak 
herhaaldelijk) over zijn of haar grenzen gaat.

Hypnotherapie en/of EMDR kan helpen met 
het blootleggen van patronen of trauma’s 
waardoor deze verholpen kunnen worden. 
Hierdoor kan je opnieuw in je kracht komen te 
staan.

Meer informatie op www.restarting.nl of bel 
06-22200679.

Anneke Romeijn
Bilthoven | Zeist e.o.

Meer weten?
Lees mijn blog:

anneke.akerblog.nl

Bel bij overlijden 088 788 0 788
(24 uur per dag)NOR

FOL
K

Verwen uw voeten 
met FinnComfort

NOR
FOL

KNOR
FOL

K

Verwen uw voeten 
met FinnComfort

BERGWEG 7 (HOEK VOORHEUVEL)   | ZEIST
TEL. 030 - 691 65 56 | WWW.BOSDEVOETENVRIEND.NL

NOR
FOL

K

Verwen uw voeten 
met FinnComfort

NOR
FOL

K

Verwen uw voeten 
met FinnComfort

BERGWEG 7 (HOEK VOORHEUVEL)   | ZEIST
TEL. 030 - 691 65 56 | WWW.BOSDEVOETENVRIEND.NLBERGWEG 7 (HOEK VOORHEUVEL)   | ZEIST

TEL. 030 - 691 65 56 | WWW.BOSDEVOETENVRIEND.NL

Cadeautip voor de kerst: 
een laserbehandeling

Heeft u nog cadeau inspiratie 
nodig voor de feestdagen? 
Denk eens aan een laser- of 
gezichtsbehandeling. Bij 
Huidcentrum De Bilt geven 
onze HBO-gediplomeerde 
huidtherapeuten uw huid een 
echte oppepper voor (of na) 
de feestdagen.

Gezichtsbehandeling
Om de huid te laten stralen ma-
ken wij gebruik van dieptereini-
gingen en chemische peelings. 
Eerst worden de poriën uitge-
reinigd en daarna wordt er een 
peeling aangebracht. De oude 
huidcellen zijn verwijderd en 
de peeling zorgt voor de aan-
maak van nieuwe huidcellen. 
Hierdoor ziet uw huid er niet 
alleen frisser uit, het werkt ook 
preventief tegen huidveroude-
ring door de vernieuwing van 
huidcellen.

Onze meest populaire
laserbehandelingen:
* (Acne)littekens
* Couperose/roodheid
* Huidverjonging
 (fractioneel en co2)
* Laserontharen
 gezicht/lichaam
* Pigmentvlekken

Vergoeding
zorgverzekeraar
Het verschilt per zorgverzeke-
raar of zij laserbehandelingen 
vergoeden. Vaak worden ac-
nebehandelingen, overbeha-
ring en huidverkleuringen in 
het gezicht in de aanvullende 
polis geheel of gedeeltelijk 
vergoed. Medi Skin Care is 
aangesloten bij de Nederland-
se Vereniging van Huidthera-
peuten (NVH) en het Kwali-
teitsregister Paramedici (BIG).

Afspraak maken
Onze huidtherapeuten maken 
graag een afspraak met u voor 
een gratis intakegesprek of 
huidanalyse om de mogelijk-
heden te bespreken. Vragen? 
Bel ons via 0302203600, stuur 
een app naar 0620799825 of 
mail naar info@mediskinca-
re.nl. Of stap gerust bij ons 
binnen: Huidcentrum De Bilt 
– Medi Skin Care, Hessenweg 
192, 3731JN De Bilt.
www.mediskincare.nl

Laserbehandeling
Met laser ontstaat er een mo-
gelijkheid om effectief in een 
diepere huidlaag te behan-
delen. Door middel van een 
speciale golflengte wordt 
er één specifiek doel in de 
huid bereikt, zoals haarzak-
jes, bloedvaatjes of pigment. 
Hierbij wordt de omringende 
huid niet beschadigd. Tussen 
de laserbehandelingen zit een 
interval van 4 tot 6 weken.

deze korting is geldig 
t/m 31 december 2017

Bel 0645354472 of mail
rose@pesbonitos.nl

Dolderseweg 138a, Den Dolder

Pes Bonitos Medisch 
Pedicure Praktijk

Gespecialiseerd in het behandelen
van alle risicovoeten (diabetes, reuma,

verwaarloosde, spastische en oudere voeten).
Ook voor een cosmetische en 

schimmelnagels behandeling bent u bij
Pes Bonitos op het juist adres!

moeheid, slecht slapen, 
niet willen of kunnen eten, 
zindelijkheidsproblemen, 
poepklachten of stress-
klachten.

Kinderbuik&co werkt als 
een ziekenhuis, maar aan-
dacht is het sleutelwoord. 
Bij het eerste bezoek neemt 
de kinderarts alle tijd voor 
kind en ouders, om te be-
spreken wat er speelt en 
welke mogelijkheden er 
zijn om zelf de regie te krij-
gen over je leven. Ieder kind 
krijgt vervolgens een eigen 
behandelteam en de ou-
ders worden ook begeleid 
om weer te vertrouwen op 
de toekomst.

Over het algemeen zijn de 
trajecten kort en merken 
kind en ouders al na enkele 
weken al een verandering.

www.kinderbuikenco.nl
Professor Bronkhorstlaan 10 
G106, 3723 MB Bilthoven


