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Karin Wijnhoven in haar praktijk. foto René Manders 

VELDHOVEN - Na haar opleiding tot ziekenverzorgster volgde Karin Wijnhoven-Peters jarenlang 

opleidingen en cursussen op het gebied van natuurgeneeskunde. Inmiddels is zij zo ver dat ze zich 

natuurgeneeskundig therapeute mag noemen. Onlangs begon ze haar praktijk op Boonberg 2a in 

Veldhoven. 

 

 

Is natuurgeneeskundig therapeute een medisch beroep? 

 

" Ja. Ik ben breed geschoold in meerdere disciplines op hbo-niveau. Vorig jaar heb ik de vierjarige 

hbo-opleiding tot reflexzone-therapeut afgerond. Ik ben aangesloten bij twee beroepsverenigingen: 

de BATC en VNRT. Wij worden streng gecontroleerd door die organisaties." 

 

 

Welke kwalen behandelt u zoal? 

 

"Onder meer hormonale klachten, hoofdpijn, nek-, rug-, zwangerschaps- en vermoeidheidsklachten, 

burn-out en natuurlijk nog veel meer klachten." 

 

 

Kunt u iets vertellen over de aanpak?  
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"Een kwaal of klacht kun je zien als een onbalans in de mens. Op basis van de vijf natuurgerichte 

principes – die ook op mijn website staan – ga ik samen met de cliënt aan het werk. Ik werk volgens 

het holistische principe: de mens als geheel. Zo kijk ik niet alleen naar de klacht maar ook naar de 

oorzaak ervan en de leefwijze van de cliënt. De therapie is een aanvulling op de reguliere 

gezondheidszorg. Tenslotte gaat het erom dat de cliënt zo goed mogelijk geholpen wordt. Ik geef 

niemand valse hoop. Maar het is heel verrassend wat je allemaal kunt doen voor de mens." 

 

 

U maakt onder andere gebruik van reflexzone-therapie. 

 

"Het lichaam heeft reflexpunten die corresponderen met organen, zenuwen, klieren en andere delen 

van het lichaam. In ieder mens is een natuurlijke geneeskracht aanwezig en die stimuleer ik. Het is 

een veilige en natuurlijke behandelwijze voor veel klachten."  

 

 

Hoeveel behandelingen heeft een cliënt nodig?  

 

"Dat is moeilijk te zeggen. Iedereen is uniek en krijgt dus een op hem of haar afgestemde 

behandeling. Ik vind het belangrijk om de cliënt de nodige aandacht te geven. Ik geef ook oefeningen 

mee naar huis om de therapie te optimaliseren."  

 

 

Wordt de behandeling vergoed?  

"Veel zorgverzekeraars vergoeden de kosten. Ik adviseer de cliënten altijd om vooraf na te gaan hoe 

ze verzekerd zijn."  

 

 

Natuurgeneeskundig therapeute Karin Wijnhoven-Peters, bezoek alleen na afspraak (06-

22803190). www.w-cair2.nl.  
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