Praktijk Natuurgeneeskunde A.C.J. Vester
Mevrouw Drs. A.C.J. Vester, lid AVIG
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Beste (oud)patiënt,
Ik hou van mijn werk, het artsen-vak, wat ik heb uitontwikkeld tot een praktijk voor integrale- en
leefstijlgeneeskunde.
Ik hou ook van mensen en heb idealen en één daarvan ga ik waarmaken. Weet u wel? Zo een op
je “bucket list”.
Ik heb een geweldige kans gekregen om in Afrika als arts vrijwilligerswerk te doen: jonge
mensen opleiden in de gezondheidszorg en dit naar een hoger plan tillen en patiënten behandelen
vanuit een nieuwe, integrale en spirituele visie.
Dat betekent dat ik mijn praktijk ga loslaten, omdat ik voor onbepaalde tijd naar Afrika vertrek.
Per 1-1-2019 neem ik geen nieuwe patiënten meer aan en uiterlijk 1-4-2019 stopt mijn praktijk.
Bio-identieke hormonen
Voor patiënten, die bio-identieke hormonen krijgen voorgeschreven van de Natuurapotheek of
Apotheek Mierlo Hout, nu Infinity Pharma genoemd, kunnen zij terecht bij de volgende
collega’s, die bereid zijn dit van mij over te nemen:
•
•
•

De heer G.W. Kentie. Adres: Dijkstelweg 6, 3253 TB Ouddorp.
Telefoonnummer: 0187-689926. E-mailadres: info@biolgen.nl.
De heer R.A.W. Velthuis. Adres: Van Calcarstraat 4, 7415 CK Deventer.
Telefoonnummer: 06-45156906. E-mailadres: info@natuurarts-praktijk-zutphen.nl.
De heer C.W.H.G. Rhee (schrijft alleen thyreoidum voor).
Adres: Kerkstraat 23, 6629 AR Appeltern. Telefoonnummer: 0487-542743.
E-mailadres: keesrhee@gmail.com.

Vitamine-injecties
Voor patiënten die op regelmatige basis vitamine injecties krijgen. Als u dit na 1-4-2019 wilt
voortzetten dan graag dit melden vóór 15 december 2018 bij de assistente. Met hen zal ik naar
een vervolgtraject zoeken.
Neuraaltherapie
Voor patiënten, die verder willen met de neuraal-therapie heb ik bereid gevonden om dit van mij
over te nemen:
•

De heer G.W. Kentie. Adres: Dijkstelweg 6, 3253 TB Ouddorp.
Telefoonnummer 0187-689926. E-mailadres: info@biolgen.nl.
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Overstappen naar een andere collega in de omgeving
Voor patiënten, die naar een andere collega willen overstappen in de omgeving heb ik de
volgende mogelijkheden gevonden:
•
•

De heer W.D. van der Vegt. Adres: Rembrandstraat 96, 7731 SG Ommen.
Telefoonnummer 0529-455022. E-mailadres: info@acinipo.nl.
Mevrouw E.J. Wardenier. Adres: Berg en Dalseweg 83, 6522 BC Nijmegen.
Telefoonnummer 06-45394118. E-mailadres: info@praktijkhetveld.nl.

U kunt ook op postcode zoeken op de website van de AVIG (Artsenvereniging ter Bevordering
van de Integrale Geneeskunde): www.avig.nl, voor een arts bij u in de buurt.
Ik ben nog op zoek naar een collega die bereid is om mijn hele praktijk over te nemen. Mocht ik
iemand vinden, dan zal ik u daarvan op de hoogte brengen.
Dieetbevestiging
Voor patiënten die een dieetbevestiging willen voor de belastingdienst voor het jaar 2018, graag
dit vóór 15 december a.s. doorgeven aan de assistente. Indien u dit aangeeft voor 15 december
zal ik € 10,- in rekening brengen per dieetbevestiging. Indien u dit aangeeft na 15 december zal
ik € 25,- in rekening brengen per dieetbevestiging.
Dossier
Aan de meeste patiënten heb ik hun dossier al meegegeven, omdat ik mijn praktijk heb
gedigitaliseerd. Voor andere patiënten, die hun dossier nog willen ophalen geldt: graag dit vóór
15 december aangeven.
De assistente zal per 1-2-2019 de praktijk verlaten.
Ik heb er alle vertrouwen in dat u een goed vervolgtraject zult vinden en hoop op uw begrip. Ik
bedank u voor het in mij gestelde vertrouwen.
Ik verheug mij zeer op deze kans, maar zal de praktijk, mijn assistente en u als patiënt heel erg
missen.
Hartelijke groeten,

Astrid Vester
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