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In maart van dit jaar opende Samantha haar Strak Contourclinic. 
Met de innovatieve methodes maakt Strak het mogelijk om in twee 
maanden, twee maten af te vallen. De methode bestaat uit drie 
soorten behandelingen die ieder op zich kunnen staan, maar waarbij 
het beste resultaat bereikt wordt door de combinatie ervan. Ze 
vraagt mij de proef op de som te nemen. “Het beste is om het zelf 
te ervaren. De resultaten van onze behandelingen zijn enorm. En 
wij kennen de effecten, maar ik adviseer altijd om het zelf te ervaren.” 

Ondernemend Samantha is entrepreneur tot in haar diepste 
vezels. Na veertien jaar zelfstandig ondernemerschap stopte ze 
met het geven van pensioenadviezen. Ze wilde iets doen waar haar 
hart lag. Haar eigen ervaring was de leidraad. “Na twee zwanger-
schappen was ik toe aan een strakker figuur. Doormiddel van be-
handelingen viel ik niet alleen af, ook mijn lijf werd weer mooier. 
De derde zwangerschap gooide helaas weer roet in het eten.” Ze 
tovert een grote glimlach tevoorschijn. Het valt me op dat haar 
tanden mooi wit zijn. Een methode die Strak Contourclinic ook 
aanbiedt. Smilite is een effectieve methode om tanden nog witter 
te maken. 

Hart Op Haar tOng De onderneemster heeft haar hart op 
de tong. Ze zegt wat ze vindt en geeft een eerlijk advies. “Ik ben 
ervan overtuigd dat mijn klanten daar het meeste aan hebben. 
Natuurlijk is afvallen altijd een kwestie van behandelen en het aan-
passen van een levensstijl. Alleen met onze methodes hoef je niet 
op rantsoen. Je kunt nog prima lekker blijven eten en drinken, al-
leen zoals altijd geldt: met mate.” We nemen de proef op de som. 
De MediDrainage behandelt cellulite, verstevigt het bindweefsel 
en gaat de strijd met overtollig vet aan. “Deze behandeling gaat 
via lymfedrainage of buikdrainage. De luchtkamers in de banda-
ges die mensen omkrijgen, zorgt voor een ritmische massage 
waarbij een lymfedoorstroming van 3 liter wordt bewerkstelligd. 
En dat gebeurt in 30 minuten. Op deze manier raken mensen hun 
afvalstoffen kwijt.” De MediDrainage is niet alleen effectief als af-
valmethode, het is ook een heerlijk remedie tegen zware benen, 
na bijvoorbeeld een lange beursdag. 

discretie en rust De Meditherm volgt aansluitend. “Deze 
behandeling belooft niet alleen echt afslanken op lastige plekken, 
het werkt bijzonder goed. En het mooie hieraan is, dat het resultaat 
direct zichtbaar is. De buikwand, heupen en dijen zijn aantoonbaar 
slanker geworden. De huid is gezonder, steviger en veerkrachtiger.” 
Het gesprek en het proefondervindelijk ervaren werkt aanstekelijk; 
bij Strak Contourclinic is het mogelijk om het gewenste resultaat te 
bereiken, zonder al te veel inspanningen. Het ondergaan van de be-
handeling is uiterst relaxt. “Dat vind ik ook enorm belangrijk. Wij ont-
vangen de klanten hier in alle rust en werken uitsluitend op afspraak, 
om de discretie en rust te kunnen garanderen.”

Last but nOt Least De MedContour. Dit apparaat zorgt 
voor een afname van de omvang van zo’n 5 centimeter in een uur. 
Het lijkt onwaarschijnlijk, maar het is bewezen. “MedContour is 
eigenlijk het slimme alternatief voor liposuctie en gaat vetopho-
pingen en cellulite te lijf. Klanten zijn hier razend enthousiast over. 
Het corrigeert het figuur en creëert zonder moeite het lichaam dat 
ze altijd al wilde hebben.” Too good to be true? Foto’s en ervaringen 
van klanten leveren het bewijs. De vacuümtechniek tilt de huid en 
het vetweefsel als het ware op, waardoor de ultrageluidsgolven 
inwerken op het te behandelen vetweefsel. De warmte die vrijkomt 
zorgt ervoor dat de microbellen tussen de vetcellen vergroot. Door 
de druk imploderen de microbellen vocht. Energie die daarbij vrijkomt 
is krachtig genoeg om de omliggende vetcellen te scheuren. Ver-
volgens worden deze door het lichaam zelf afgevoerd. Vóór en na 
iedere behandeling wordt door een specialiste met ruime ervaring 
in contourverbeterende apparatuur het resultaat opgemeten. Het 
bewijs is daar, de effectiviteit is bewezen; bij Strak Contourclinic 
bereik je het lichaam dat je altijd al wilde hebben!
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Aan de Buitenvoort 20 is alles strak. Niet alleen de naam van de kliniek, maar ook de hele entourage. 

Alles ziet er strak en tiptop uit. De ontvangst door Samantha van Belkum is alles behalve strak. 

Een betrokken, energieke en daadkrachtige vakvrouw vertelt mij alles over haar kliniek waarin ze 

diverse methodes aanbiedt om af te slanken, af te vallen, definitief te ontharen, een strakkere 

huid te krijgen of een nieuwe glimlach te realiseren met haar tandenbleeksysteem. 
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