Bloedonderzoek:
Je wilt weten hoe gezond je (nog) bent…
Preventief gezien krijg je middels het CPG-bloedonderzoek inzicht in je huidige gezondheidstoestand
en kun je (indien nodig) tijdig maatregelen nemen.
Of wil je de oorzaak van je klachten weten?
CPG heeft een unieke bloedtest ontwikkeld, die je totale gezondheidstoestand aantoont. Sterker nog, die
de oorzaak van je huidige klachten laat zien en zelfs de mogelijkheid biedt deze succesvol te behandelen.
Bloed liegt niet…
Door 2 druppels bloed uit de vinger krijg je
eindelijk inzicht in de oorzaak van je
klachten. Als je geen klachten hebt, krijg je
inzicht in je totale gezondheidstoestand.
Je voelt je gezond, maar bén je ook gezond?
Ook al heb je geen klachten, mogelijk ben je
deze wel aan het ontwikkelen.
Stel jezelf eens de vraag:
Hoe groot is mijn risico op het krijgen van een
hart- en/of herseninfarct (TIA) ? Meten is weten!
______________________________
Dit bloedonderzoek/vingerprik is een laboratoriumtest van 31 parameters, weergegeven in 12 gradaties,
die de diepere oorzaak van je klachten en zelfs
de gevolgen van tekorten kan weergeven, zoals;
Ontstekingen (pijn), immuun-problemen, allergieën/alle vormen, verzuring/pH-waarde, stress/burnout, foliumzuur/B12-tekorten, hormonale storingen, koper-tekorten, aderverkalking, mangaantekorten, artritis (pijn), calcium-tekorten, artrose (pijn), selenium-tekorten, reuma (pijn), ijzertekorten, nierproblemen, magnesium-tekorten, cystenvorming, vrije radicalen druk, zuurstofopname
maagzuurproblemen, longproblemen, leverproblemen, darmproblemen, schimmelbelasting.
______________________________
Wat is nou eigenlijk de diepere oorzaak van je klachten,
waarvoor je medicijnen moet slikken en daarom dus graag de ‘oorzaak’ wilt weten. CPG heeft een
specifieke bloedtest ontwikkeld, waarvoor maar 2 druppeltjes bloed nodig zijn, wat een ideale manier is
om achter die ‘diepere oorzaak’ te komen.
Hoe…
Reguliere artsen ‘kijken’ namelijk door speciale microscopen, waarbij in het bloedbeeld afwijkingen
geconstateerd worden, waardoor de oorzaak van je klachten duidelijk wordt,
maar er is meer…
De bloedtest is zelfs pré-klinisch, dat wil zeggen dat, voor de reguliere geneeskunde het kan meten, CPG
het al heeft zien aankomen of klachten die nog kunnen komen (preventieve aanpak).
De oorzaak ligt bijna altijd in een verstoring van de 6 Gezondheidssystemen, t.w.
1) Verzuring (verstoorde zuurgraad v/h lichaam)
2) Darmdysbiose (verstoorde darmflora)
3) Vetzuurstofwisseling (verhoudingsfout tussen Omega-6 en Omega-3)
4) Suikerstofwisseling (insulineverstoring)
5) Zuurstofopname (minder energie)
6) Vrije Radicalen druk (oxidatieve stress)

Centrum voor Preventieve Geneeskunde:
CPG maakt gebruik van een ultra modern laboratorium, waar reguliere artsen de beoordeling van
de bloedtest met microscopen uitvoeren. Dit laboratorium is gelegen in Kamperland.

John Verhiel:
Orthomoleculair therapeut en specialist in het vinden van de oorzaak van je
klachten door middel van bloedonderzoek. Heeft zijn opleiding genoten bij de
S.a.g.h.o., de Sociale academie voor geneeskunde, homeopathie en orthomoleculaire voeding, alsmede anatomie, fysiologie en pathologie. Ook de opleiding
lichamelijk onderzoek en diagnostiek werd met succes afgesloten.

Hans en Henny Kormann:
John werkt samen met Hans en Henny Kormann. Hans doet de
marketing en materialen, Henny neemt de bloedtesten af.
Er wordt gebruik gemaakt van speciale computerprogramma’s
zodat alle uitslagen snel verstuurd kunnen worden.
______________________________

CPG vindt de oorzaak van:
Huidklachten;
Huidontstekingen, contact eczemen, aangeboren eczemen en psoriasis.
Longklachten en allergieën;
Astma, bronchitis, benauwdheid, kort- ademigheid, cardiale astma, hooikoorts, pollenallergieën,
voedingsallergieën, dierenallergieën en huisstof/mijt-allergieën.
Ontstekingsklachten;
Voorhoofds- en kaakholten, reuma, artritis, collitis ulcerosa en morbus Crohn.
Suikerstofwisselingsstoornissen;
Hypoglycemie (dipjes na maaltijden, of overdag inzinkingen met zoetverlangen), Pre-diabetes,
Syndroom-X (oorzaak van overgewicht), depressiviteit en Burn-out.
Andere klachten;
Hartritmestoornissen, fibromyalgie, spataderen, oedeemvorming handen/voeten, aambeien,
maagklachten, zuurbranden, leverklachten, bloedvatvernauwingen, chronische vermoeidheid (CVS/ME),
en zenuwbaan- degeneratieve aandoeningen (MS(Multiple Sclerose)/PnP(PolyNeuroPathie)
en verder;
Ontlastingsonderzoek:
Naar schimmels/candida en parasieten.
Vaginale flora onderzoek:
Naar schimmels (met vaak jeuk) (zelftest)
___________________________________________________________________________
De kosten:
De bloedonderzoekkosten bedragen: € 55,00 en worden door het lab apart gefactureerd.
Bloedonderzoek 1: De consult, differentiatie-en uitwerkingskosten +12xA4 rapport, bedragen: € 60,00*
Let op: Dit laatste consult-bedrag is enkel geldig voor diegenen die alle 6 de vragenlijsten van Dokter Doterra
hebben ingevuld en verstuurd en naar aanleiding daarvan dit bloedonderzoek wensen.
Bloedonderzoek 2: De consult, differentiatie-en uitwerkingskosten +18xA4 rapport, bedragen: € 120,00* Bij dit
onderzoek worden ook cholesterol + bloedsuiker + bloeddruk +urine op 10 punten + gewicht (incl.
vetpercentage, body mass index, vochtgehalte, spiermassa en botdichtheid) + bloedvatstijfheid en bloedvatdichtslibbing gemeten. *Deze bedragen worden contant in de praktijk afgerekend, er is geen pinmogelijkheid.

Persoonlijk therapieplan:
Samen met therapeut John Verhiel wordt een therapie/suppletie plan opgesteld om je klachten zo snel
mogelijk helpen op te lossen. Er kan, indien nodig, tijdelijk gebruik worden gemaakt van voedingssupplementen om eventuele tekorten aan te vullen. Daarna zorgen de voedingsadviezen er voor dat je
gezondheid duurzaam op peil blijft.

Afspraak maken:
Dat kan via: 06-86468660 (John Verhiel). Zorg dat je minstens 15 minuten
voor de afspraak aanwezig bent in de praktijk. Je hoeft niet nuchter te zijn.
De hele test duurt ongeveer 20 minuten.
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