
 

 

Over betaling van de Uitwendige therapie 
Aan het begin van de volgende maand krijgt u een factuur 
toegestuurd over de behandelingen van de voorgaande 
maand. 
We kunnen de factuur niet rechtstreeks bij de 
zorgverkeringen declareren 
Bij een aantal aanvullende verzekeringen wordt de 
behandeling vergoed. 
Soms vraagt de verzekering een verwijzingsbriefje van de arts 
mee te sturen. Deze kunt u opvragen bij de huisarts van 
Calendula. 
Prestatiecode 24300 

 

Informatie over de vergoeding via zorgverzekering zie 
https://calendula-gouda.nl/therapie/uitwendige-therapie 

 
Voor zover ons bekend vergoeden de volgende verzekeraars 
de behandeling, geheel of een gedeelte ervan: VGZ ( Univé, 
Bewuz+,IZZ,IZA, Zekur.nl, UMC, United Consumers, VGZ) 
Menzis (Ander zorg, HEMA, PMA Menzis) DSW (stad holland, 
In Twente, DSW) CZ (Ohra, just, Nationale nederlanden, 
CZ ) Zorg & Zkerheid (AZVZ, Zorg en Zekerheid) Enzo (Salland , 
Zorg Direct) Ditzo (Amersfoortse, DITZO) ONVZ (PNO zorg, 
VvAA, ONVZ) Promovendum ( Promovendum, Besure, 
National academic) Aevitae. 

 
Josien van Sandick en Lies Emous zijn geregistreerd lid van: 
V&VN afd. antroposofische zorg, beroepsvereniging. 
NVAZ, Nerderlandse Vereniging Antroposofische 
Zorgaanbieders 

 
 

 
Uitwendige therapie 

Therapeuticum Calendula Gouda 

Josien van Sandick en  Lies Emous, verpleegkundigen 
Contact: 
Josien v Sandick, telefoon: 0618725815 

Lies Emous, telefoon: 0620259238 
 

Therapeuticum Calendula 
Therapiegebouw (oranje deur in de tuin) 
Krugerlaan 79 2806 EC Gouda 
Tel: 0182 580 344 
Email: info@therapeuticumcalendula.nl 
Site: www.calendula-gouda.nl 

 

Parkeerplaats op het terrein 

https://calendula-gouda.nl/therapie/uitwendige-therapie
mailto:info@therapeuticumcalendula.nl
http://www.calendula-gouda.nl/


Uitwendige therapie 
 

Bij deze therapie wordt je rustig en met aandacht met olie 
ingewreven. Je ligt comfortabel. Je wordt warm ingepakt en 
blijf je een poosje zo rustig liggen. 

 
Het is een verpleegkundige toepassing die als versterkend 
wordt ervaren. 
Het kan helpend zijn bij overbelasting, tijdens of na een 
langdurige ziekteperiode, bij uitputting door (werk) stress of 
door de zorg voor een dierbare, bij rouwverwerking of na 
andere ingrijpende gebeurtenissen. Het ondersteunt het 
gevoel dat je één geheel bent en vermindert het gevoel dat je 
“in stukjes uit elkaar lijkt te vallen”. 
Regelmatig is het merkbaar dat iemand tijdens de 
behandelperiode zich sterker en energieker gaat voelen. 
Door deze toegenomen kracht krijgt men meer overzicht 
waardoor de gekozen koers constanter behouden wordt. 

 
De werking van de therapie berust erop dat via de huid 
stoffen opgenomen worden. Er worden speciale oliën 
gebruikt die diep in de onderliggende weefsels en organen 
inwerken. De behandeling wordt met veel persoonlijke 
aandacht gegeven en ondersteunt en stimuleert daardoor het 
zelf-genezend vermogen. 

 

Genezingsprocessen vergen tijd. De therapie wint aan kracht 
door de herhaling. Er wordt vaak een serie van 7 
behandelingen gegeven in een ritme van 1 á 2 keer in de 
week. Een behandeling duurt, incl. narusten, ca. 60 minuten. 
Uitwendige therapie is geschikt voor alle leeftijden. 

Kosten van de behandeling. 
Totaalinwrijving volgens Wegman/ Hauschka € 40,00 
Thuisbehandeling € 45,00 
Badtherapie € 45,00 
Wikkels, kompressen € 40,00 
Kinderen aangepast tarief 

 

Het kan zijn dat de kosten voor de behandeling uit het 
aanvullende pakket van uw zorgverzekering worden vergoed. 
Wij raden u aan om bij uw verzekering na te gaan of 
uitwendige therapie in uw pakket zit. 
De verpleegkundige is geregistreerd bij de beroepsvereniging 
V&VN-antroposofische zorg. 

 

Als de therapie niet of gedeeltelijk door uw zorgverzekering 
wordt vergoed kunt u, zo nodig, een beroep doen op het 
Solidariteitsfonds. Voor de voorwaarden: zie folder van het 
Solidariteitsfonds Stichting Calendula of op 
www.calendula-gouda.nl 

 

Meer informatie en afspraak maken 
Bij een verwijzing door de arts wordt u door een van de 
verpleegkundige gebeld voor het maken van een afspraak. 
U kunt ook rechtstreeks contact opnemen. 
Ook voor meer informatie kunt u bij beiden terecht. 

 
Algemene informatie: Therapeuticum Calendula 
www.calendula-gouda.nl 
Tel: 0182 580344 
Mail: info@therapeuticumcalendula.nl  
 

http://www.calendula-gouda.nl/
http://www.calendula-gouda.nl/
mailto:info@therapeuticumcalendula.nl

