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Korthout 

Praktijk voor Natuurgeneeskunde 

is de praktijk van A.C.F.M. (Toine) Korthout, arts. 

 

In onze artsenpraktijk worden ten dienste van patiënten zoveel als mogelijk 

is natuurlijke methoden toegepast.  

Er zijn veel dokterswachtkamers waar een bordje aan de muur hangt 

waarop te lezen staat “Eén klacht per consult”. Dokter Korthout werkt 

nadrukkelijk niet volgens dat principe. Een mens is niet een samenraapsel 

van weefsels en organen en een zieke mens kan niet worden 

vereenvoudigd tot één enkele klacht of een samenraapsel van een groepje 

symptomen.  

Daarom zijn belangrijke uitgangspunten van consulten bij dokter Korthout: 

 Tijd en rust voor de patiënt 

 Niet een klacht behandelen, maar een mens met klachten 

 Vriendelijke, zachtaardige onderzoeks– en behandelmethoden 

 Zoveel mogelijk stimuleren van het natuurlijke vermogen tot genezing 

dat iedere mens in zich draagt 

 In gezamenlijke verantwoordelijkheid zoeken naar het beste (liefst 

natuurlijke) alternatief 

Klachten zullen dan ook zo mogelijk steeds in ruim verband worden 

bekeken en besproken. Voor een eerste consult plant dokter Korthout 

steeds een uur tijd voor u in, voor vervolgconsulten in principe een half uur, 

tenzij meer tijd nodig of wenselijk lijkt te zijn. Uiteraard zal dokter Korthout u 

indien nodig naar uw huisarts, specialist of andere zorgprofessional door– 

of terugverwijzen indien uw gezondheidstoestand dat vereist of beter voor u 

is dan een behandeling binnen de mogelijkheen die dorkter Korthout u zelf 

kan bieden.  

terug naar deze entreepagina 

terug naar Korthout’s webstekken  

naar volgende pagina 

e-mail 

links 

disclaimer 

naar de volgende pagina 

Dokter Korthout is lid (en tevens erelid) van de 
Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging. 

mail ons op info@natuurlijkbeter.com 

info@natuurlijkbeter.com 

Géén btw 

meer over 

consultprijs 

Lees meer ... 

http://www.natuurlijkbeter.com/NB/PVN/01
http://www.natuurlijkbeter.com/NB/PVN/ENGa.pdf
http://www.natuurlijkbeter.com/NB/PVN/SPAa.pdf
http://www.natuurlijkbeter.com/NB/PVN/FRAa.pdf
http://www.natuurlijkbeter.com/NB/PVN/DUIa.pdf
http://www.natuurlijkbeter.com/NB/PVN/01a.pdf
http://www.natuurlijkbeter.com/
mailto:info@natuurlijkbeter.com
http://www.natuurlijkbeter.com/NB/PVN/01a.pdf
http://www.natuurlijkbeter.com/NB/PVN/02a.pdf
http://www.natuurlijkbeter.com/NB/PVN/03a.pdf
http://www.natuurlijkbeter.com/NB/PVN/04a.pdf
http://www.natuurlijkbeter.com/NB/PVN/04a.pdf
http://www.natuurlijkbeter.com/NB/PVN/05a.pdf
http://www.natuurlijkbeter.com/NB/PVN/06a.pdf
http://www.natuurlijkbeter.com/NB/PVN/07a.pdf
http://www.natuurlijkbeter.com/NB/PVN/08a.pdf
http://www.natuurlijkbeter.com/NB/PVN/09a.pdf
http://www.natuurlijkbeter.com/NB/PVN/09a.pdf
http://www.natuurlijkbeter.com/NB/PVN/10a.pdf
http://www.natuurlijkbeter.com/NB/PVN/11a.pdf
http://www.natuurlijkbeter.com/NB/PVN/11a.pdf
http://www.natuurlijkbeter.com/NB/PVN/pLINKSa.pdf
http://www.natuurlijkbeter.com/NB/PVN/pDISCLa.pdf
http://www.natuurlijkbeter.com/NB/PVN/01a.pdf
http://www.natuurlijkbeter.com/
http://www.natuurlijkbeter.com/NB/PVN/02a.pdf
mailto:info@natuurlijkbeter.com
http://www.natuurlijkbeter.com/NB/PVN/pLINKSa.pdf
http://www.natuurlijkbeter.com/NB/PVN/pDISCLa.pdf
http://www.natuurlijkbeter.com/NB/PVN/01a.pdf
http://www.natuurlijkbeter.com/
mailto:info@natuurlijkbeter.com
http://www.natuurlijkbeter.com/NB/PVN/02a.pdf
http://www.natuurlijkbeter.com/NB/PVN/02a.pdf
http://www.natuurlijkbeter.com/NB/PVN/10i.pdf

