
Health check
Heb jij al gehoord van de speciale health 
check voor vrouwen?  Steeds meer vrouwen 
weten mij te vinden voor een lichaamsanalyse 
aan de hand van je bloeddruk, glucose en je 
cholesterol. 
Heb jij vragen of klachten? En bovenal; 
wil je gehoord worden? Maak dan een 
afspraak, ik ben er voor je!

Specialistische zorg
Ik ben speciaal opgeleid in hormonale 
problemen. 

Laat mij je hepen
Doorlopen met klachten is vaak niet nodig. 
Er zijn inmiddels genoeg goede oplossingen. 

Aandacht voor jou! 
Ik neem alle tijd voor je en help je graag!

Vaak geen eigen risico
De meeste zorgverzekeraars vergoeden de 
consulten vanuit de aanvullende verzekering. 
Er is dan vaak geen eigen risico.

Doorverwijzing niet nodig
Voor het maken van een afspraak heb je geen 
doorverwijzing van je huisarts of specialist nodig. 

Waarom je een 
afspraak maakt

Waar vind je 
Care for Women?

Kosten en vergoedingen
Een consult duurt een uur en 
kost € 80,00 exclusief eventuele 
benodigdheden voor aanvullend 
onderzoek of medicatie. De 
consulten worden door de meeste 
zorgverzekeraars geheel of 
gedeeltelijk vergoed vanuit de 
aanvullende verzekering. 

€80,-

Een consult van 
60 min. al voor 

Care for Women Wijk en Aalburg   
Azaleastraat 26n
4261 CW Wijk en Aalburg
Bij Zorgplein Maaswaarden

Care for Women Waalwijk
Koetshuislaan 607
5146 BR Waalwijk
Bij Gezondheidscentrum Het Koetshuis

Wil je een afspraak maken?
Bel of mail mij vrijblijvend voor een afspraak en 
neemt het heft weer in eigen handen!

Celine Vervoorn
T   06-57944002
M  c.vervoorn@careforwomen.nl

www.careforwomen.nl 

Waar vind je 
Care for Women?



Barst je wel eens uit het niets in tranen uit? 
Val je uit tegen je partner of kinderen zonder 
duidelijke reden? Dreef je vannacht weer eens 
je bed uit vanwege opvliegers of heb je iedere 
maand last van je menstruatie? Grote kans dat 
schommelende hormonen de boosdoener zijn. 
Hoor je als je vertelt over jouw overgangsklachten, 
zwangerschapswens, bijwerkingen op 
anticonceptie, je pijnlijke menstruatie of PMS 
klachten “dat hoort er nou eenmaal bij’’? Dan is 
dat heel erg jammer. Grote kans namelijk dat er 
aan dit soort hormonale klachten iets te doen is. 

Informatie, advies en begeleiding bij 
hormonale klachten
Ik ben gespecialiseerd in de gezondheid 
van vrouwen en in het bijzonder in 
gezondheidsproblemen die veroorzaakt 
worden door het hormonale systeem, zoals 
tijdens de overgang, menopauze, menstruatie 
en zwangerschap. Blijven rondlopen met deze 
klachten is vaak helemaal niet nodig. 

Care for Women
zorgt voor vrouwen

Het vrouwenlichaam werkt anders dan het 
mannenlichaam. Als een behandeling bij een 
man goed werkt, is het niet gezegd dat dit bij een 
vrouw ook het geval is. Dat heeft alles te maken 
met het vrouwelijke en complexe hormoonstelsel 
dat tijdens de verschillende levensfasen een 
grote invloed op ons lichaam heeft. Zo gaan onze 
organen protesteren op het moment dat onze 
hormonen niet goed werken of niet in balans 
zijn en dat zorgt voor klachten. Het is dan ook 
helemaal niet raar dat bij veranderingen in het 
hormoonstelsel - in de puberteit, tijdens de 
overgang of bij zwangerschap - klachten ontstaan.

Je kunt bij mij terecht met de meest uiteenlopende 
vragen en klachten die met hormonen te maken 
hebben, denk aan:
•  Opvliegers en nachtelijk transpireren
•  Stemmingswisselingen
•  Spier- en gewrichtspijn
•  Onregelmatige en/of hevige menstruaties
•  Menstruatieklachten
•  Hoofdpijn of migraine
•  Seksualiteit
•  Overgangsklachten (door borstkanker)
•  Slaapproblemen
•  Vermoeidheid
•  PMS of PCOS

Maak zeker ook een afspraak als je vragen hebt 
over je anticonceptie of wanneer je gericht advies 
wilt over zwanger worden.

Mannen komen van Mars, 
vrouwen komen van Venus 

Luister ik naar je verhaal, geef ik je gerichte 
adviezen, een concreet behandelplan en het 
inzetten van gericht onderzoek - bijvoorbeeld 
bloedonderzoek - zorg ik er voor dat je je 
snel weer beter voelt. Rust en persoonlijke 
aandacht staan hierbij voorop. Samen gaan we 
op zoek naar een behandeling die bij jou past. 
Geen vrouw is immers gelijk. Hierbij maak ik 
gebruik van de kennis en mogelijkheden uit 
de reguliere- en alternatieve geneeskunde. 
Ervaring heeft mij geleerd dat het combineren 
van beide geneeswijzen uiteindelijk leidt tot 

het beste resultaat!

Tijdens 
onze afspraak


