Tweede vestiging voor Halotherapie
Holland in Hardinxveld-Giessendam
GROOT-AMMERS • Halotherapie Holland kan mensen met long- en huidklachten
in veel gevallen verlichting bieden. Ongeveer twee jaar na de opening in GrootAmmers is er nu ook een vestiging in Hardinxveld-Giessendam.
Louise van Noordenne uit Noordeloos ontvangt de cliënten op beide locaties. “Artsen
sturen regelmatig patiënten naar ons door”, vertelt ze. “Soms is er met medicijnen
geen verdere vooruitgang te boeken. Dan kan halotherapie helpen. Het inademen
van minuscule zoutdeeltjes zorgt ervoor dat patiënten slijm kwijtraken, waardoor ze
weer beter kunnen ademhalen. Daarnaast komen inhalatiemedicijnen die men
wellicht gebruikt veel dieper in de longen terecht, zodat die beter hun werk kunnen
doen. Mensen krijgen hierdoor weer meer levenskwaliteit.”
Natuurlijke methode
Halotherapie komt van oorsprong uit Midden- en Oost-Europa en is een natuurlijke en
veilige behandelmethode. Het zout heeft een antibacteriële werking. “De behandeling
is ook geschikt voor kinderen, vanaf zes maanden”, vertelt Louise. Ze ontving onlangs
een reactie van een moeder, Marga. “Zij mailde: ‘Ons zoontje van negen maanden is
een vrolijke baby, maar hij heeft moeite met zijn ademhaling. Naast zijn reguliere
medicijnen wilde ik nagaan of ik meer voor hem kon betekenen. In overleg met mijn
huisarts ben ik met hem Halotherapie gaan doen. Hij ademt nu weer vrij in en uit en
slaapt daardoor heerlijk. Ook piept hij praktisch niet meer bij het ademhalen’.”
Om cliënten nog beter te kunnen begeleiden, volgt Louise momenteel een
aanvullende medische opleiding op hbo-niveau. Volgend jaar hoopt zij af te studeren.
Na afronding van haar studie wil Louise de praktijk aanmelden bij nog meer
zorgverzekeraars, zodat cliënten de behandeling (deels) vergoed kunnen krijgen. Bij
welke klachten kan Halotherapie helpen? “Bijvoorbeeld bij astma, bronchitis, COPD,
allergieën, hooikoorts, chronische keel-, neus- en oorklachten en ook bij
huidaandoeningen als acne, psoriasis en eczeem.”
GHC Hardinxveld
Peulenstraat 122
23371 AR Hardinxveld
Souterrain/Begane grond

GHC Groot-Ammers
Fortuijnplein 25A
2964BE Groot-Ammers
Trappenhuis of Lift-1

E: info@halotherapie-holland.nl
T: +31 (0) 184 63 67 57

Haal weer opgelucht adem!!!

Adressen
In Hardinxveld-Giessendam is Halotherapie Holland gevestigd in het
Gezondheidscentrum, Peulenstraat 122. In Groot-Ammers is het adres:
Gezondheidscentrum Groot-Ammers, Fortuijnplein 25a. Voor meer informatie: 0184636757 of info@halotherapie-holland.nl. Er is ook een website: www.halotherapieholland.nl.

ONCOLOGIEFYSIOTHERAPIE
behandeling van patiënten met een oncologische aandoening

OEDEEMFYSIOTHERAPIE

NIEU
IN DE P W
RAK

ige
Deskundvoor
t
h
c
aanda egen
het bew d!
in
van uw k

Verbluffende resultaten bij:
Astma
Bronchitis
Bijholte ontsteking
COPD
Cystische Fibrose
Hooikoort
Psoriasis
Eczeem
Bezoek onze website voor tarieven
en meer informatie:
www.halotherapie-holland.nl

Oefentherapie

behandeling van overmatige vochtophoping

Halotherapie wordt toegepast d.m.v. een halogenerator
die fijn, droog medicinaal zout (Grieks:Halo!) verstuift in
een speciaal daarvoor ontworpen ruimte: de zoutkamer.
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KORTENHOEVENSEWEG 18 • LEXMOND • T (0347) 341492

Podologie
Algemene voetklachten
WWW.FYSIOTHERAPIEPRAKTIJKLEXMOND.NL
Echografie

cesarinbeweging.nl/kids
0183 745008

Voor
baby’s en
peuters

Van voet en enkel
Kinderpodologie
Voetklachten bij kinderen

fysiotherapie | manuele therapie
sportfysiotherapie | psychosomatische fysiotherapie
• Echografie bij letsels van het bewegingssysteem.
• Erkende praktijk voor looptraining bij vaatproblemen

(Claudicatio Intermittens)
• Knie-heup artrose: Vergoeding 12 behandelingen uit de
basisverzekering
• Beweeggroepen COPD – Hartrevalidatie- Ouderen 55+
onder begeleiding van een fysiotherapeut
• Revalidatie na operatie (aan huis behandeling mogelijk)
• Fitness trainingen met of zonder begeleiding
• Plus praktijk bij Zilveren Kruis / HKZ gecertificeerd.
• Gratis sport spreekuur : Elke dinsdag van 17.30 – 18.30 uur.
Ook voor algemene klachten.
• Dry Needling

Raadhuisplein 5 | 4241 AA Arkel | 0183-562464
parafit_arkel@hotmail.com |www.parafit.uwpraktijkonline.nl
www.facebook.nl/fysiotherapiearkel

Sportpodologie
Voetklachten
Podologie bij het sporten
Algemene voetklachten
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knie-, heup- en rugklachten

Van voet en enkel
Kinderpodologie
Voetklachten bij kinderen
Sportpodologie
Voetklachten bij het sporten
Alblasserwaard
Voet-,Podocentrum
knie-, heupen rugklachten

Gantelweg 20 | 3361 WB Sliedrecht | T. 0184- 421302
WWW.REGISTERPODOLOOG.NL

Huidtherapie
Oedeemtherapie
Ontharing
Praktijk Groot Ammers | Fortuijnplein 25A
2964 BA Groot-Ammers | 06 - 48 07 69 67

www.huidtherapievianen.nl
info@ huidtherapievianen.nl

