
Praktische informatie voor het mesologisch onderzoek: 

 

Vragenlijst: 

Wilt u de vragen aandachtig doorlezen en zo nauwkeurig mogelijk beantwoorden? Tijdens de 

eerste afspraak zullen de gegevens met u worden besproken. Uiteraard blijven de gegevens 

strikt beroepsgeheim. Dank voor uw bereidwillige inspanning.  

 

Het onderzoek bestaat uit:  

- kort doornemen van de vragenlijst 

- pols en tong onderzoek 

- lichamelijk onderzoek, met name gericht op soepelheid en mobiliteit van de buik 

(organen) 

- meten van (ongeveer 100) acupunctuurpunten op handen en voeten (EFD volgens 

Voll). Dit neemt de meeste tijd in beslag. 

- Tijdens en na het onderzoek bekijk ik waar de nadruk van de behandeling moet liggen. 

- Er zullen tevens verschillende middelen getest worden via de EFD. 

 

De behandeling kan bestaan uit leef – en voedingsadviezen, en inzet van homeopathische 

middelen, voedingssupplementen en/ of kruiden. 

 

Belangrijk: 

 Het is belangrijk dat er voorafgaande aan het onderzoek geen crème of lotion op 

handen en voeten wordt gebruikt. Dit verstoort mogelijk de meting. 

 Graag eventueel reguliere medicatie die u gebruikt meenemen.  

 U kunt de dag voor het onderzoek stoppen met eventuele supplementen. 

 Wilt u de vragenlijst uiterlijk 2 dagen voor de afspraak terugsturen? 

 

Het consult neemt ongeveer 1 ½ uur in beslag. De kosten zijn 90 euro per consult. U kunt dit 

contant betalen of via overboeking. Ik heb geen pinapparaat. Vergoeding is afhankelijk van 

uw ziektekostenverzekeraar. 

Meer informatie kunt u vinden op www.mesologiecastricum.nl . Hier is ook een link naar de  

vergoedingen via ziektekostenverzekeraars. 

 

De vragenlijst kunt u terugsturen via de mail. Indien u dit liever niet wilt of als dit niet lukt 

kunt u het opsturen naar het praktijkadres: 

Het Oude Administratiegebouw, Oude Parklaan 111,  1901 ZZ Bakkum. Dit is het voormalig 

administratiekantoor van Duin en Bosch. Hoofdingang, de gang rechts eind van de gang 

rechts kamer nummer 0.57. 

 

Met vriendelijke groet,  

Tineke van Roon  

06-18740363   

                                                                                                                

 

http://www.mesologiecastricum.nl/

