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Klachten
Bij ontevredenheid over de behandeling, hetzij organisatorisch, hetzij inhoudelijk biedt de
beroepsvereniging de mogelijkheid voor opvang, bemiddeling en behandeling. Via mijn
beroepsvereniging FAGT ben ik aangesloten bij een wettelijk erkende klachtencommissie.
Over mijzelf
Geboren in 1950. Studeerde Natuurgeneeskunde aan de Academie voor Natuurgeneeskunde
in Hilversum. Studeerde daarna Chinese Geneeskunde aan de EUTCM, Jing Ming en Pa Kua.
Ik ben 20 jaar als docent in de Fytotherapie (Kruidengeneeskunde), de Chinese Geneeskunde
en Algemene Natuurgeneeskunde aan verschillende Academies in binnen- en buitenland
verbonden geweest.
Vanaf 1996 houd ik mij diepgaand bezig met de Familieopstellingen en studeerde daartoe 2 ½
jaar aan de Integrale Lebensschule Metafor en 1½ jaar aan het Institut für Fort- und
Weiterbildung, beide gevestigd in München. Weiterbildung, beide gevestigd in München.
Bij Daan van Kampenhout volgde ik de tweejarige Sjamanic Training en de Training voor
Systemische Rituelen (SRT®).
De spirituele leraren Barry Long en Mooji zijn voor mij een bron van inspiratie op mijn
levensweg.
In mijn praktijk
Kun je terecht met zowel lichamelijke als psychische problemen. We gaan op zoek naar de
oorzaak van je klachten en kiezen daarna voor een passende behandelwijze. Hierbij maak ik
gebruik van technieken uit zowel de familieopstellingen, EFT (Emotional Freedom Techniques)
als uit de natuurgeneeskunde.
Als medicamenteuze ondersteuning gebruik ik vooral:
- bloesemremedies
- homeopathische middelen
- fytotherapeutische middelen (kruiden)
Ik help je bij het vinden van oplossingen voor problemen met je:
- familie
- gezin
- relatie
- beroep
- gezondheid

Algemeen
Afspraken

Telefonisch via 026 – 327 33 75 of via de mail: info@harriedekruijff.nl

Kosten

Een consult duurt 1,5 – 2 uur en kost € 95,-; paren € 140,- per consult.
Weekendtoeslag € 20,-. Pinbetaling is niet mogelijk.
Bij annulering binnen 24 uur of het niet nakomen van de afspraak wordt de
consultprijs in rekening gebracht.

Vergoeding

Ik ben aangesloten bij de FAGT (Federatie Additief Geneeskundig
Therapeuten), die door diverse ziektekostenverzekeraars erkend is.

Telefonisch spreekuur
Meenemen

dagelijks tussen half 9 en 9 uur ’s morgens. Dit spreekuur is bedoeld
voor het maken van afspraken of voor een korte ruggespraak.

neem sloffen of sokken mee voor het betreden van de praktijkruimte;

Routebeschrijvingen
Komend vanuit de richting Utrecht
Op de A12 Arnhem-Oberhausen neem je afslag 27 richting Arnhem-Zutphen-Velp-Westervoort.
1. Je zit nu op het verkeersplein Velperbroek en neem hier de eerste afslag= N325 ArnhemNijmegen
Neem dan de afslag Kronenburg-Grote Koppel-Rijnhal
Onder aan de afslag linksaf richting Kronenburg
Op een gegeven moment zie je aan je rechterhand een Esso tankstation en hierna ga je bij
de stoplichten linksaf.
2. Je zit nu op de Marga Klompélaan. Let op: snelheidscontrole!
Na ongeveer 1,6km zie je aan je rechterhand een geblokt huis met groen-oranje vlakken
Even verderop ga je dan linksaf de Mr P.S. Gerbrandysingel in
Op de rotonde rechtdoor
Dan de eerste straat rechts= de George Marshallstraat
Deze straat maakt een scherpe bocht naar links en het laatste huis rechts is nummer 28
Er is een grote kans dat je een parkeerplek vindt. Parkeren is gratis.
Komend vanuit de richting Den Bosch
Op de A50 bij knooppunt Valburg schuin rechts aanhouden en volg Tiel-Rotterdam-Arnhem en
daarna de A15 volgen richting Arnhem. Bij knooppunt Ressen de A325 richting Arnhem nemen.
Neem dan de afslag Elden en boven aan de afslag rechtsaf de Burgemeester Matsersingel op.
Na 350m bij het stoplicht rechtsaf.
Vervolg zie boven onder 2.
Komend vanuit de richting Zutphen
Via de N348 rijd je naar en door Dieren
Dan bij de stoplichten linksaf richting Arnhem en even verderop rechtsaf de A348 op, eveneens
richting Arnhem
Op het verkeersplein Velperbroek de N325 nemen richting Arnhem-Nijmegen
Vervolg zie boven onder 1 en 2.
Komend vanuit de richting Zwolle-Apeldoorn
Neem op de A50 de richting Arnhem-Oberhausen. Je komt dan op de A12.
Op de A12 neem je afslag 27 richting Arnhem-Zutphen-Velp-Westervoort.
Vervolg zie boven onder 1 en 2.
Openbaar vervoer
Vanaf het Centraal Station in Arnhem neem je lijn 7 richting Rijkerswoerd. Deze lijn vertrekt
vanaf busperron Q.
Uitstappen bij halte ‘Gerbrandysingel’. Aan de overkant van de weg sla je de
Mr P.S. Gerbrandysingel in. Op de rotonde rechtdoor.
Dan de eerste straat rechts= de George Marshallstraat. Deze straat maakt een scherpe bocht
naar links en het laatste huis rechts is nummer 28. Totale loopafstand ca. 5 minuten.
Je hoeft niet aan te bellen; neem gewoon plaats in de wachtkamer.

