
 
 

Consulten & Behandelingen   Duur Prijs 

Consult: Complementaire geneeskunde Intake Basis (kort) > bij blessurebehandeling 
Kort intakegesprek, bloeddrukmeting, urine-analyse (10 parameters). Als voorbereiding 
op APS therapie en het plaatsen van verblijfsnaalden voor de volgende behandelingen:  
Stoppen met roken en acute pijn/blessures. Voor overige behandeling > intake normaal 

 
45 min. 

 
€    80,00 

   
Consult: Complementaire geneeskunde Intake Normaal 
Intakegesprek, uitgebreide anamnese, basis lichamelijk onderzoek, bloeddrukmeting, 
snelle screening bloedvaten, evaluatie vitamine K status, urine-analyse (10 parameters)  

 
90 min. 

 
€  155,00 

   
Consult: Complementaire geneeskunde Intake + Voedingsintolerantie sneltest (57) * 
Intakegesprek, uitgebreide anamnese, basis lichamelijk onderzoek, bloeddrukmeting, 
snelle screening bloedvaten, evaluatie vitamine K status, urine-analyse, 57 Pa sneltest  

 
90 min. 

 
€  270,00 

   
Consult: Afname Voedingsintolerantie sneltest 57 niet tijdens intake – Test = 115,- * 
Afname van een intolerantietest en een korte uitleg (advies: voorafgaand > intake kort) 

 

50 min. 
 

€  205,00 

 
  

Consult: Afname Coeliakie Quick Test niet tijdens intake - Test = 54,50 * 
Afname van de CQT en eventueel invullen van een anamnese / onderzoek lijst 

 

25 min. 
 

€    94,50 

   
Vervolg Consult: Complementaire geneeskunde  
Vervolg op het 1e consult en / of vorige consult > geen specifieke behandeling 

 

45 min. 
 

€    80,00 

   
Consult: Nabesteladvies en versturen van producten > geen fysiek consult 
U kunt dit consult ook boeken wanneer u producten wilt bestellen en / of afhalen  

 

25 min. 
 

€    40,00 

   
Consult: Kort Advies en / of snelle screening bloedvaten + evaluatie vitamine K status 
Kort advies over welke behandelingsvorm het beste bij u past, wat we u kunnen bieden, 
of wanneer u een korte vraag heeft met betrekking tot uw gezondheidstoestand  

 
20 min. 

 
€    35,00 

   
Consult: BEMER Therapie > Fysische Vasculaire Therapie 
Fysische Vasculaire Therapie. Ter bevordering van de gezondheid door stimulatie van de 
microcirculatie > meer informatie: www.debemer.com - www.meditraject.nl 

 
25 min. 

 
 €    22,50 

   
Consult: Behandeling APS therapie en TDP (1 sessie met 4 lampen) mineralenlamp 
De APS therapie wordt ingezet om pijn, stress, acute en / of chronische blessures en 
aandoeningen te behandelen. Aanschaf van eigen elektroden à € 15,00 is noodzakelijk 
De TDP mineraallamp kan ingezet worden bij diverse uiteenlopende klachten 
Om u goed te kunnen behandelen dient u eerst de intake basis te doen! 

 
 

   45 min. 

 
 

€    80,00 

   
Aanschaf: Elektroden (eenmalige aanschaf voor de APS therapie)        -- €    15,00 

   

Consult: Behandeling TDP mineralenlamp 1 sessie met 4 lampen 45 min.  €    45,00 

   

Consult: Behandeling TDP mineralenlamp 1 sessie met 4 lampen > kinderen 30 min. €    28,50 

   

Pakket: Behandeling 10 dagen > pijn/blessure combi BEMER, APS, TDP, acupunctuur, 
massage, etherische oliën >  Indien nodig in samenwerking met MolendijkMassage.nl   

30 min. €  240,00 

   

Consult: Adem- en ontspanning therapie Methode van Dixhoorn 
In deze 30 minuten leren wij u ademhaling- en ontspanningstechnieken en toepassing 

 
30 min. 

 
€   54,50 

   

Vervolg Consult: Behandeling acupunctuur kort 
Kort advies m.b.t. acupunctuurbehandeling of het gericht opnieuw plaatsen van lichte 
verblijfnaaldjes of zaadbolletjes n.a.v. een vorige behandeling - www.meditraject.nl 

 
20 min. 

 
€   39,50 

 
 

 
 

 
 

http://www.debemer.com/
http://www.meditraject.nl/


 
 

Consulten & Behandelingen   Duur Prijs 

Consult: Behandeling acupunctuur losse naaldjes 
Tijdens de behandeling acupunctuur met losse naaldjes, blijft u gedurende een half uur 
aangeprikt ontspannen in een behandelstoel of bed liggen. Na een half uur worden de 
naaldjes verwijderd. Via een speciale meting in het oor kunnen de prik- plaatsen 
nauwkeuring worden bepaald. Deze vorm van behandelen wordt ingezet om bepaalde 
processen te activeren, zoals de spijsvertering, het ontgiften, hormonen in balans 
brengen, maar ook het behandelen van acute en chronische blessures en ontstekingen  
Om u goed te kunnen behandelen dient u eerst de intake basis te doen!  

 
 
 
 

45 min. 

 
 
 
 

€    80,00 

   
Consult: Behandeling acupunctuur verblijfsnaalden of zaadbolletjes  
Deze behandeling omvat het aanbrengen van verblijfsnaaldjes of zaad-bolletjes. De 
naaldjes/bolletjes blijven gedurende een paar weken in of op het oor. Sommige 
verblijfsnaaldjes kunnen thuis geactiveerd worden met een klein magneetje. 
Verblijfsnaaldjes worden ingezet bij behandelingen die een doorlopende activatie 
behoeven, zoals; langdurige stress, afkick van verslavingen, hooikoorts, chronische pijn, 
blessures en afvallen. Omdat het plaatsen van verblijfsnaaldjes zeker nauwkeurigheid 
vereist, wordt ruim de tijd genomen om u rustig te woord te staan en u voor te bereiden. 
Via een speciale meting in het oor kunnen de prikplaatsen nauwkeuring worden bepaald 
en behandeld, waardoor efficiëntere werking kan plaatsvinden  - www.meditraject.nl 
Om u goed te kunnen behandelen dient u eerst de intake basis of normaal te doen!  

 
 
 
 
 

50 min. 

 
 
 

 
 

 €   90,00 

   
Consult: Behandeling acupunctuur + APS of TDP therapie uitgebreid 
Voor deze behandeling gebruiken we een combinatie van acupunctuur en APS/TDP 
therapie. Tijdens de behandeling wordt er besloten of er gebruik gemaakt wordt van 
losse naaldjes of verblijfnaalden. Er wordt eerst gestart met APS of TDP therapie, waarna 
het behandelen met naaldjes. Aanschaf van eigen elektroden noodzakelijk à € 15,00  
Om u goed te kunnen behandelen dient u eerst de intake basis te doen!  

 
 
 

50 min. 

 
 
 

€   90,00 

   
Consult: Psychosociale gesprekstherapie  
Tijdens dit consult werken we aan het geestelijk welzijn. Dit kan een begeleiding zijn 
naast uw andere behandeling(en), of een op zichzelf staande hulpvraag. Omgaan met 
hooggevoeligheid en overprikkeling door NAH valt hier ook onder - www.meditraject.nl 

 
 

45 min. 

 
 

€   80,00 

   
Consult: Mail advies > voor een zeer korte vraag of advies kunt u een mail sturen naar 
info@meditraject.nl >!!Een volledig consult ter vervanging van fysiek consult = € 80,00 

 
kort 

 
€   28,50 

   
Consult: Telefonisch advies > voor een vraag of advies kunt u een mail of belafspraak 
boeken. U wordt dan op het geboekte tijdstip door uw behandelaar gebeld of gemaild 

per 30 
minuten 

 
€    54,50 

   
Therapeutisch advies uitwerken  +  versturen per mail   €    85,00 

   
Therapeutisch advies uitwerken  +  toelichting in een kort consult à 20 min.  €    99,00 

 
* U kunt de Coeliakie Quicktest en de Intolerantie sneltest (57 parameters) ook tijdens uw 1e consult laten afnemen. 
De kosten hiervoor zijn € 54,50 en/of €115,00 bovenop uw consultprijs. De kosten van het consult/test dienen direct 
contant of per pin te worden voldaan. U kunt de factuur daarna indienen bij uw zorgverzekeraar. Bijna alle 
zorgverzekeraars vergoeden onze behandelingen. Wanneer uw zorgverzekeraar op voorhand een 
behandelmethode niet vergoedt, kunt u van MediTraject een zogeheten Coulance Verklaring ontvangen. Deze vult 
u gedeeltelijk zelf in en stuurt het mee bij het indienen van uw factuur bij uw zorgverzekeraar. Zo mogelijk 
ondersteunen wij u door telefonisch contact op te nemen met uw huisarts, andere behandelaars, uitkerende 
instantie en/of uw zorgverzekeraar. De tarieven van de desbetreffende consulten en eventuele aanvullende 
onderzoeken staan hierboven vermeldt. Wordt er gebruik gemaakt van de APS therapie, dan dient men een eigen 
setje elektroden aan te schaffen, deze zijn bij MediTraject verkrijgbaar. Dit in verband met hygiëne. Aanbevolen 
voedingssupplementen en dieetproducten dienen zelf aangeschaft te worden. Wij kunnen u daar eventueel in 
ondersteunen door het aanbieden van de meest hoogwaardige supplementen met de minste toevoegingen. Deze 
kunt u bij ons in de praktijk bestellen. Sommige kunt u eventueel via een maandelijks abonnement online bestellen. 
U kunt er ook voor kiezen om uw voorgeschreven suppletie te bestellen bij de apotheek of http://www.vitaregis.nl/ 

mailto:info@meditraject.nl

