
Welkom!  



Programma 

14:30 Ziekte voorkomen m.b.v. DNA onderzoek –  
 Bart van Wanrooy 

15:15 Pauze 
15:30 Het bereiken en behouden van een fysieke 

en emotionele balans – Tom de Haan 
16:00 Borrel 



Ziekte voorkomen met  
behulp van DNA onderzoek 

 
Bart van Wanrooy  
Eigenaar Mijnlabtest 



Pauze 



 
 

Het bereiken en behouden 
van een  

fysieke en emotionele balans  
 
 

Tom de Haan 
Vitaalbalans 



Missie Vitaalbalans 

Het verbeteren van de vitaliteit en gezondheid van 
mensen, zowel particulier als in organisaties 



Passie Tom de Haan 

Mensen helpen gezond te genieten van het leven. 



Werkwijze 

•  Gezondheidsklachten voorkomen en verhelpen 
door stimuleren van zelfgenezend vermogen van 
het lichaam 

•  Integrale benadering (lichaam en geest als 
eenheid) 

•  Op zoek naar de oorzaak van de klacht 
•  Gebruik van natuurlijke energiebronnen: 

magneetgolven, licht, microstroom, fysieke trilling 
•  Indien nodig gebruik van natuurlijke supplementen  



Energie: Alles heeft een trilling 



Belangrijkste oorzaken   
van gezondheidsklachten 

•  Onvoldoende evenwichtige voeding 
•  Toxische belasting 
•  Belasting micro-organismen 
•  Stress 
•  Onverwerkte emoties 
•  Negatieve kernovertuigingen 
•  Electrosmog 



Fysieke balans 

•  Je voelt je fit en energiek 
•  Je hebt geen gezondheidsklachten 
•  Je kunt soepel bewegen 
•  Je bent blij en ontspannen 

 



Fysieke onbalans  

Rood (hyper): ontstekingen, verzuring, blokkades, koorts 
Blauw (hypo): belastingen, slechte circulatie, stress, uitputting 
Groen: Reguleert goed, rekening houdend met de leeftijd 

Zichtbaar in de energie die door de organen stroomt 



Fysieke onbalans 

•  Onbalans in wervelkolom is van buitenaf te zien 
•  Vaak ook klachten: hoofdpijn, rugpijn, nek /

schouderpijn 

 



Fysieke balans –  
Wat kun je zelf doen 

•  Gezonde voeding: 
 - algemeen: groenten en fruit, zo min mogelijk 
bewerkt voedsel, voldoende vitaminen & 
mineralen (eventueel suppletie) 
 - op maat: afgestemd op eventuele intoleranties of 

 DNA profiel 
•  Voldoende water / thee / sap drinken (2 liter / dag) 
•  Minimaal 30 minuten / dag intensief bewegen 
•  Voorkom besmetting  



Fysieke balans –  
Wat kan ik voor je doen? 

•  Vitaliteitsanalyse: doormeten organen via 
energiebanen, opsporen energietekort / overschot 
of blokkades 

•  Herstellen energiebalans m.b.v. specifieke 
magneet- of lichtfrequenties op 
acupunctuurpunten, organen of wervels 

•  Testen of / welke suppletie nodig is 
•  Electrocutie virussen, bacteriën, schimmels, 

parasieten m.b.v. microstroom 
•  Balans wervelkolom verbeteren 



De rol van de atlas 

•  Zorgt voor de spierspanning en balans in de hele 
wervelkolom 

•  Is doorgangspunt van zenuwbanen die de 
hersenen met de organen verbinden 

•  Is doorgangspunt van arteria vertebralis 
(doorbloeding van het hoofd) 



Oorzaken scheefstand 

•  Manipulatie bij geboorte 
•  Ongevallen (verkeer, paard, trap etc.) 
•  Langdurige stress 
•  Psychische trauma’s 
•  In een onnatuurlijke positie liggen tijdens operatie 



Mogelijke gevolgen 
scheefstand atlas 

•  Hoofdpijn / migraine 
•  Nek, schouder of rugpijn 
•  Beenlengteverschil 
•  Overgevoeligheid voor licht, geuren, lawaai 
•  Gehoorproblemen 
•  Smaakverlies 
•  Evenwichtsstoornissen / duizeligheid 
•  Snel overprikkeld raken / “brain fog” 
•  … 



Atlascorrectie 

•  Diepe mechanische massage nekspieren 
•  Spierspanning neemt af 
•  Wervels kunnen weer terugkeren in hun 

natuurlijke positie 
•  Betere energiedoorstroming, regeneratieproces 
•  Betere fysieke balans 
•  Kan ook emotioneel effect hebben: hormonen 

beter in balans, meer ontspanning en 
stressbestendigheid 



Relatie fysiek - emotioneel 

•  Lichaam en geest hebben voortdurend interactie 
•  Neurotransmitter aanmaak in de darmen à 

emotionele balans 
•  Duurstress verzwakt het immuunsysteem 
•  Elk orgaan is gekoppeld aan een emotie: emoties 

geven een fysieke reactie 



Voorbeelden Emoties - 
organen 

•  Ergens mee in je maag zitten = tobben, piekeren, 
je zorgen maken: voelt als knoop in de maag 

•  Een brok in de keel krijgen = verdriet, de stem 
stokt (gekoppeld aan longen) 

•  Iets op je lever hebben = boosheid 
•  Je gal spuwen = frustratie 
•  Het gaat je aan je hart = je geeft ergens om, voelt 

je gekwetst (hartkloppingen, hart slaat over) 



Emotionele onbalans 
Projecteert onverwerkte 

emoties op anderen 

Laag zelfbeeld,  
weinig zelfvertrouwen, 
voelt zich niet gesteund 

Onverwerkte angst, gebrek aan 
wilskracht en vertrouwen 



Emotionele balans – 
wat kun je zelf doen 

•  Zorgen voor een goede fysieke balans (o.a. 
Lichaamsbeweging en buitenlucht) 

•  Doe wat je leuk vindt 
•  Zorg voor goede relaties met mensen om je 

heen 
•  Zorg voor genoeg voeding voor het brein 

(vitaminen, mineralen, omega 3 vetzuren) 
•  Vitamine D (zonlicht / suppletie) 



Emotionele balans –  
Wat kan ik voor je doen 

•  In kaart brengen onbalans 
•  Samen zoeken naar oorzaak 
•  Balanceren emoties met specifieke 

magneetgolven / lichtfrequenties 
•  Balanceren emoties met meridiaanspecifieke 

druppels 
•  Core Belief: traumaverwerking / transformeren 

negatieve overtuigingen naar positieve 



Core Belief behandeling 
•  Oorzaak stress of onzeker gevoel is vaak 

negatieve kernovertuiging 
•  Ontstaat vaak in jeugd door nare of traumatische 

ervaring: geboortetrauma, geweld, misbruik, 
verwaarlozing, intimidatie, pesten, scheiding 
ouders, vijandigheid, hevige ruzies, ongeval, 
ziekenhuisopname  

•  Zet zich vast in oergeheugen (amygdala)à 
stress 



Core Belief behandeling 

Transformatie negatieve kernovertuiging: 
1  Opsporen negatieve kernovertuiging 
2  Ontladen van de associaties die hierbij horen in 

het oergeheugen 
3  Integreren van een nieuwe, positieve 

kernovertuiging 



Core Belief behandeling 



Enkele voorbeelden van 
succesvolle behandelingen 



Preventief 

•  Vitaliteitscheck (APK) 
•  Test behoefte aan supplementen 
•  Vroegtijdige opsporing 

ziekteveroorzakers 
•  Verbeteren fysieke en emotionele 

balans à sterker immuunsysteem 
•  Voorbereiding op operaties 



Successen fysiek 

•  Verbetering energieniveau 
•  Hoofdpijn / migraine weg, soms na jaren 
•  Reductie/verhelpen nek- rug- schouderpijn, 

beenlengteverschil of andere 
wervelkolomklachten 

•  Allergieën genezen 
•  Bacteriën / Virussen bestreden (o.a. Pfeiffer) 
•  Diverse ontstekingen genezen (o.a. Schouder) 
•  Prostaathypertrofie succesvol behandeld 



Successen emotioneel 
•  Meer zelfvertrouwen: Cliënte profileert zich meer 

en heeft meer grip op eigen leven 
•  Traumatische ervaring los kunnen laten 
•  Meer ontspanning, beter slapen 
•  Meer daadkracht: Cliënte voelt zich 

 veel sterker en is bedrijf gestart 
•  Sneller herstel van burn-out 
 



Chirurgische ingrepen 



Successen na ingrepen 

•  Versterking immuunsysteem (ook voor operatie) 
•  Sneller herstel wond / omringend weefsel 
•  Mastopathie na borstoperatie weg 
•  Infectie of ontsteking bestreden 
•  Versoepeling littekenweefsel 
•  Opheffen energieblokkades t.g.v. litteken 
•  Pijnvrij na polyneuropathie t.g.v. chemokuur 
•  Ontgifting tussen en na chemokuren 



Toekomst 

•  Zelf meten via Raymedy app op smartphone 
•  Metingen doorsturen naar Vitaalbalans 
•  Zelf behandelen: 

 1. Energiestimulatie n.a.v. eigen meting 
 2. Download standaardbehandelingen        

 (o.a.EHBO, jetlag, littekens) 
 3. Maatwerkbehandelingen van Vitaalbalans 



Toekomst 



Dank voor je vertrouwen !  


