
 

Met ingang van 1 Augustus 2011 is de in Drachten gevestigde praktijk De Wenteltrap aangesloten bij 
de beroepsvereniging BHET. De Wenteltrap biedt verschillende manieren om je te helpen  het 
bewustzijn op te bouwen en om te kunnen groeien  naar een grotere interne samenhang.  Praktijk De 
Wenteltrap  werkt met  Energetische therapie en Psychosociale hulpverlening. 

Praktijk De Wenteltrap 
Praktijk in Healing.  Sinds medio 2010 begeleidt Ludzer de Boer (50) volwassenen en kinderen die 
niet goed in hun vel zitten. Hij helpt mensen het bewustzijn op te bouwen dat nodig is om te kunnen 
groeien naar een grotere interne samenhang. Doormiddel van het loslaten van angst, verdriet, 
ongewenst gedrag, beperkende overtuigingen en patronen, kan energie weer vrij en voluit stromen.  
De Wenteltrap biedt verschillende manieren om je te helpen  het bewustzijn op te bouwen en om te 
kunnen groeien  naar een grotere interne samenhang.  Psychosociale Therapie en Energetische 
therapie. Sommige mensen hebben voorkeur voor één van de werkvormen, anderen kiezen voor een 
combinatie. 

Ook als je op een keuzemoment in je leven terecht komt, kan De Wenteltrap je helpen weer zicht te 
krijgen op de toekomst. Bijvoorbeeld bij een burn-out, echtscheiding , verliesverwerking, 
depressiviteit of omgaan met Hooggevoeligheid .  

BHET 
De BHET is de beroepsvereniging voor Holistisch Energetisch Therapeuten. De aansluiting van De 
Wenteltrap bij de beroepsvereniging garandeert het kwaliteitsniveau en maakt ook vergoeding van 
de consulten mogelijk door een groot aantal zorgverzekeraars. Tevens is Praktijk de Wenteltrap 
aangesloten bij De Ring.  

Meer informatie over de diensten die De Wenteltrap biedt, kun je vinden op de 
website www.dewenteltrap.nl  Ook kun je bellen naar 06-11378614. 

Lid BHET, inclusief Ring licentie, welke door de meeste zorgverzekeraars wordt vergoed. 

 

 

http://www.bhet.nl/
http://www.ringregister.nl/
http://www.dewenteltrap.nl/


Er is een mogelijkheid tot vergoeding in geval van aanvullende verzekering en de aansluiting van 
de betreffende verzekeringsmaatschappij.  
 
Hieronder een lijst met verzekeringsmaatschappijen welke de behandeling vergoeden:  
 
Zilveren Kruis Achmea  
Anderzorg  
FBTO  
Confior  
Groene Land Achmea  
Univé  
PWZ  
Achmea Ohra/Diavitaal  
De Goudse  
Interpolis  
Fortis  
ASR  
CZ  
De Amersfoortse  
Delta Lloyd.  
Menzis 


