
 
Afspraak voor orthomoleculair consult 
 
Vergoeding vanuit alternatieve geneeswijze mogelijk, check je verzekering. 

Klik hier voor overzicht. 
 

Om goed inzicht in jouw huidprobleem en eventuele lichamelijke klachten te 
krijgen is onze eerste afspraak een orthomoleculair consult.  
 

Wat kun je tijdens dit 90 minuten durende consult verwachten.  
 

Voor onze afspraak ontvang je via de mail een anamnese (intake) formulier en 
een voedingsdagboek. In het voedingsdagboek ga je 5 dagen exact bij houden 

wat je eet en drinkt en wat je beweging op deze dagen is en of je ontlasting hebt 
op deze dagen. Ik vind het heel belangrijk om meer inzicht te krijgen wie jij 
bent, wat je zoal eet en of er naast je acne nog andere lichamelijke klachten zijn. 

Mocht je bijvoorbeeld regelmatig last hebben van je maag en/of je darm, 
menstruatieklachten, hoofdpijn, pijnlijke gewrichten of andere ongemakken. Is 

er een periode van stress in je leven geweest, dit kan nu of uit het verleden zijn. 
Als orthomoleculair therapeut kijk ik niet alleen naar jouw huid maar ook naar 
jou als geheel. Problemen aan de buitenzijde zijn niet levensbedreigend maar wel 

heel ontsierend en vervelend! Wanneer je je huid en je lichaam wil herstellen 
moet je begrijpen, dat dit alleen mogelijk is door de balans terug te brengen. 

Leer de taal van je lichaam en huid te begrijpen en luister goed naar wat het 
jou wil vertellen. 
 

Wanner je lichaam ‘fluistert’ is dat een hint, het wil dat je luistert voordat het 
begint te ‘schreeuwen’. Jouw huid is een weerspiegeling van de binnenkant van 

je lichaam, belangrijk om hier aandacht aan te besteden. 
 
Onze eerste afspraak: 

 
• Uitgebreide intake, bespreken van je voeding en intakeformulier. 

• Huidanalyse. 
• Advies juiste huidverzorging + eventueel voedingssupplementen. 
• Duur: 90 minuten klik hier voor actuele prijzen. 

• Na afloop van dit consult ontvang je mijn uitgebreide E-book met alle tips 
en uitleg voor je voeding en je gezondheid. Zie dit als een cadeautje aan 

jezelf. Hier heb je de rest van je leven iets aan. 
• Recepten om je te helpen met een gezonde lifestyle. 

 

Ik heb het makkelijk voor je gemaakt door een kant en klaar behandelplan aan 
te bieden. Iedere acne huid is anders, je krijgt bij mij huidverzorging op maat 

afgestemd op jouw type huid en jouw type acne. Je kunt er natuurlijk voor 
kiezen om alleen de producten te gaan gebruiken. Ook dan kun je jouw acne 

verbeteren. Hou er wel rekening mee, dat het dan langer duurt voordat je het 
gewenste resultaat krijgt! Om jouw acne zo snel mogelijk onder controle te 
krijgen, is het verstandig om je huid te laten behandelen bij mij in de praktijk en 

mijn adviezen op te volgen m.b.t. de voeding en lifestyle. 
 

https://www.bb-huidverbetering.nl/wp-content/uploads/MBOG-vergoeding-Zorgverzekeraars-2020-.pdf
https://www.bb-huidverbetering.nl/prijslijst-orthomoleculaire-consulten/


 
 

 
 

Woon je niet in de buurt van Velserbroek, dit ligt bij Haarlem?  
 
Dan kan ik je op afstand gaan begeleiden. Je kan in de buurt een huidtherapeut 

zoeken. Zij kan je gezicht dan reinigen en ik je help met de begeleiding voor je 
voeding. Mocht je meer informatie willen over het behandelplan dan kun je mij 

telefonisch of via e-mail bereiken. 
 
Liefs Bianca 

Acne specialist 
Orthomoleculair therapeut 

Zadelmakerstraat 44 
1991 JE Velserbroek 
T: 06-18947255 
 


