Aurora Gezondheidscentrum
Bioresonantie therapie

Om het onderzoek en de behandeling zo effectief en prettig mogelijk te laten verlopen,
willen wij U graag vooraf enige informatie verstrekken over de behandeling en gang van
zaken bij ons.
Bioresonantie is een methode voor analyse en balancering van disharmonieën in het
fijnstoffelijke energieveld van levende systemen zoals die van planten, dieren, mensen,
sociale eenheden zoals groepen, bedrijven, land- en tuinbouw en andere bereiken. De
bijgaande begrippen en resultaten hebben geen enkele betekenis in de klinisch/medische
zin, zij geven de energetische waarden weer van het te balanceren systeem.
Dit is dus geen klassieke medische diagnose of therapie maar een energetische
harmonisering van de levenskracht.

Bij bestaande ziekten of een verdenking daaraan zullen altijd
verdere medische mogelijkheden en toepassing van lopende
therapieën niet afgebroken mogen worden. Bioresonantie is altijd
een begeleidende maatregel. Ik ben geen arts!

De werkwijze van Aurora Gezondheidscentrum
-

tijdens afwezigheid van uw behandelend bioresonantie therapeut wordt bij
goedkeuring van u, de behandeling overgenomen door een waarnemend
bioresonantie therapeut(e). Zie bijlage uw privacy.

-

uw dossier is opvraagbaar door derden indien u schriftelijk hiervoor toestemming
verleent. Zonder uw toestemming zullen wij geen informatie over uw aandoening
aan anderen dan uw verwijzend (huis)arts geven. Zie bijlage uw privacy.

-

U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor uw natuurgeneeskundig /
homeopathisch budget.

-

De praktijk werkt volgens de richtlijnen die door het FAGT en de koepelorganisatie
RBCZ zijn opgesteld. Binnen Aurora Gezondheidscentrum is een klachtenprocedure
aanwezig van Quasir. Indien er klachten zijn, meldt dit aan uw behandelend
bioresonantie therapeut(e). U kunt op de site van de FAGT onder het kopje
bezoekers en in de linker balk onder Klachtenfunctionaris, Geschilleninstantie &
tuchtrecht verdere informatie vinden.

-

De praktijk is rolstoel toegankelijk.
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-

Bij ons mag uiteraard niet gerookt worden.

-

Mobiele telefoons moeten uitgeschakeld worden bij betreden van het pand.

-

Gelieve in de praktijk rust te bewaren i.v.m. energetische therapie.

Waar moet U aan denken bij de afspraken:
-

Controleer Uw verzekeringspolis i.v.m. de vergoeding natuurgeneeskundig
consult, U bent zelf verantwoordelijk voor de vergoeding voor geleverde zorg.
Als U niet aanvullend verzekerd bent zal Uw zorgverzekeraar niet vergoeden.

-

Indien er persoonlijke gegevens wijzigen, geef dit tijdig aan ons door.

-

Bij verhindering dient U de afspraak op tijd af te zeggen (tenminste 24 uur
van te voren). Wordt er niet tijdig afgezegd wordt de volledige behandeling in
rekening gebracht.

Afspraken maken, of het verplaatsen van een behandeling, kan tussen 08.00 en 09.00
uur ’s morgens.
Openingstijden van Aurora zijn van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 18.00
uur en op maandag, dinsdag en donderdagavond van 19.00 uur tot 21.00 uur.
Betaling kan alleen contant of d.m.v. overmaken per bank. Pin is niet aanwezig!
Parkeergelegenheid is aan de voorzijde van de praktijk.
Aurora Gezondheidscentrum staat altijd open voor suggesties en of opmerkingen die
kunnen bijdragen aan een verbetering van de kwaliteit van de zorg.

Als U een afspraak maakt bij Aurora Gezondheidscentrum gaat U accoord met
bovenstaande informatie.
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