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Voor het maken van een afspraak stuur een WhatsApp bericht of een SMS (niet bellen!) naar 0621648540 met uw 
volledige naam. Vermeld ook of u een 10 minuten gratis kennismakingsconsult of intake(1ste) consult of 
vervolgconsult wilt plannen, dan neem ik contact met u op om dit te plannen. Medische gegevens bespreek ik niet op 
deze wijze in geval van nieuwe clienten, dit is alleen mogelijk tijdens een consult. 

 

VERNIEUWDE WERKWIJZE 
Vanaf 5 maart 2019 consulteer ik nog uitsluitend met behulp van videobellen (nadat ik meer dan 10 jaar een praktijkruimte had). Ik 
gebruik hiervoor het programma “WhatsApp” (voorheen gebruikte ik Skype). Indien u twijfelt over een videobellen consult, plan dan “de 10 
minuten gratis kennismaking” om te kijken en het testen te ervaren. Lees ook de ervaringen van cliënten op mijn website en 
Facebook: https://www.lichaamenenergieinbalans.nl/ervaringen-van-clienten/ 
HOE WERKT DIT? 
Installeer WhatsApp op uw telefoon.Op uw consulttijd zal ik u videobellen met WhatsApp. Gebruik van WhatsApp voldoet aan de AVG 
privacywetgeving. Meer info: https://www.whatsapp.com/ 
Dit maakt het zeer gebruiksvriendelijk en makkelijk. 
  
De laatste jaren deed ik steeds vaker consulten met videobellen. Veel cliënten vinden het prettig i.v.m. reistijd en reiskosten besparing en “het 
testen” gaat net zo goed als in de praktijk. Indien u twijfelt over een videobellen consult, plan dan “de 10 minuten gratis kennismaking” om 
te kijken en het testen te ervaren. 
Lees ook de ervaringen van cliënten op mijn website en Facebook: https://www.lichaamenenergieinbalans.nl/ervaringen-van-
clienten/ 

Als u de 10 minuten gratis kennismaking wilt doen, is het belangrijk dat u eerst ook de videopresentatie van mijn werkwijze bekijkt want 
hierin worden heel veel vragen beantwoord. 
  
WERKWIJZE / CONSULTEN / VIDEOBELLEN 
Bekijk onderstaande videopresentatie waarin ik uitleg wat mijn werkwijze is en wat er gebeurt tijdens uw consult en hoe dit allemaal – ook 
het testen – met videobellen mogelijk is: 
  
  
OVER MONICA VAN DER LEM 
Ik heb reeds meer dan 12 jaar mijn praktijk “Lichaam en Energie in Balans”. Ik ben aangesloten bij beroepsvereniging BATC en heb tot en 
met februari 2019 altijd een nette praktijkruimte gehad die aan alle eisen voldeed. Vanwege mijn eigen ontwikkelingen van de afgelopen 12 
jaar en het kunnen waarnemen van autonome reflex reacties heb ik besloten op deze manier te werken en consulteer ik ook mensen 
internationaal (Engelstalig). 
  

Internet en WiFi maken dat “de wereld mijn praktijkruimte is”. 
 

Zie ook https://www.lichaamenenergieinbalans.nl/over/ 
En https://www.facebook.com/lichaamenenergieinbalans/ 

 

23andMe in mijn praktijk en voor cliënten 
  
LET OP! EERST! is een normaal intake consult nodig om te kunnen beoordelen wat de mogelijke oorzaak / oorzaken kunnen zijn van uw 
klachten / ziekten. Suppletie advies op basis van een gene rapport is namelijk niet de oplossing voor uw klachten / ziekten, lees mee 
informatie op mijn website. Tijdens dit eerste consult kunt u wel de volgende gratis rapporten regelen en mailen. 
  
https://geneticgenie.org/methylation-analysis/ 

https://geneticgenie.org/detox-profile/ 
  

 

Email: info@lichaamenenergieinbalans.nl 
  

 

Openingstijden 
maandag tm vrijdag van 11.00 – 18.00 
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Vergoedingen 

 
Monica van der Lem is als Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut aangesloten bij de beroepsvereniging BATC. BATC 
beroepsregistratie nr = BR-1127 / Klacht- en Tuchtrecht nr = KB0808.0135 / AGB Zorgverlenerscode = 90 – 037222 / AGB Praktijkcode = 90 
– 015863 / KvK : 24419147. Lees meer info op de pagina: VERGOEDINGEN 2021 
  

 

Bij ernstige calamiteiten altijd uw huisarts en of behandeld arts raadplegen! 

 

  

 

BIJSCHOLINGEN VOOR ARTSEN EN THERAPEUTEN  www.geneticsandlifestyle.nl

 
 

Sinds 2007 is Monica van der Lem Paramedisch Natuurgeneeskundig 
Therapeut (5 Natuurgerichte Principes) en heeft ze haar praktijk “Lichaam en Energie in Balans” Tevens is zij Medisch Analiste 
Klinische Chemie & Hematologie, heeft ze CPION HBO Medische Basiskennis. En is zij Alchemist, Componist, Muzikant, Educator 
en Inspirator, met Hoogsentiviteit als haar Kracht. 
  
Monica is autodidact en gespecialiseerd, zowel wetenschappelijk en klinisch als ook bio-energetisch! Met haar analyseplan en 
behandelplan maakt zij gebruik van de kennis van de 5 Natuurgerichte Principes en Oosterse geneeswijzen en wijsheid (pols 
diagnose, acupunctuur, de meridianen en de 5 elementenleer), van Westerse wetenschap en logica, de biochemie van de 
systeembiologie van het menselijk lichaam (Nutrigenomics), en van haar fijnbesnaarde bio-energetische capaciteit – met 
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heldervoelendheid als talent en het kunnen waarnemen van de reacties van het autonome zenuwstelsel op therapeutica –  in een 
systemische denk- en werkwijze op post HBO/WO nivo. 

Sinds 2007 is zij tevens getraind en ontwikkeld in het waarnemen van de reacties van het autonome zenuwstelsel, waardoor zij met 
precisie therapeutica kan kiezen met het testen van de autonome reflex  = de reactie van het automatische zenuwstelsel (deze is niet 
beinvloedbaar! en tevens ook reproduceerbaar en vergelijkbaar), hierdoor kan Monica van der Lem ook testen met behulp van Skype. 
Het testen met behulp van Skype doet zij al sinds 2013 en heeft zij inmiddels voldoende empirisch bewijs dat dit werkzaak en 
betrouwbaar is. Hiermee kan zij een op maat behandelplan samenstellen wat tevens gebaseerd is op haar enorme kennis over 
Nutrigenomics: de biochemie en systeembiologie van het menselijk lichaam. 
Monica heeft zich gespecialiseerd in de complementaire behandeling van aanhoudende vermoeidheidsklachten, burnout, HSP, ME/CFS, 
Lyme en co-infecties, vitamine B12-tekort, MTHFR, en de nieuwe orthomoleculaire- en leefstijlgeneeskunde met betrekking 
tot 23andMe en Nutrigenomics. Met dit totaalpakket aan kennis en ervaring is het mogelijk om allerlei klachten en ziekten (in lichte tm 
ernstige mate), zoals bv ook auto-immuunziekten, prikkelbare darm syndroom, fibromyalgie en gewrichtsklachten, allergie en 
hooikoorts, hormonale klachten, problemen met zwangerschap en zwanger worden, slaapproblemen, psychische klachten zoals onrust, 
angsten, paniek, dwangmatigheid, woede aanvallen en depressie, complementair te behandelen. Lees nog meer op de pagina “Welke 
klachten / ziekten zijn behandelbaar”. 
In oktober 2011 en oktober 2017 is de praktijk en Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut Monica van der Lem gevisiteerd en 
gekeurd door het onafhankelijk kwaliteits- en registratieinstituut Stichting KwaliteitsBeheer Natuurgerichte Therapeuten (KBNT). Deze 
visiatie/keuring is  verplicht voor Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeuten die zijn aangesloten bij de `BATC. De praktijk 
“Lichaam en Energie in Balans” en de praktijkvoering van Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut “Monica van der Lem” zijn 
volledig goed gekeurd. Zie www.kbnt.nl voor meer informatie. 
Sinds 2016 is Monica van der Lem organisator en docent van/bij “Genetics & Lifestyle” 
Sinds 2013 heeft zij veel kennis opgedaan dankzij het vernieuwende vakgebied Nutrigenomics (23andMe genetica en epigenitica), 
leerde zij heel veel van Dr. Ben Lynch en Dr. Amy Yasko. Nutrigenomics: is eigenlijk de systeem biologie van het menselijk lichaam. 

Systemisch en hierarchisch (dus qua prioriteit) is er een samenhang tussen de verschillende biochemische systemen als het gaat om 
inflammatie reductie, verbeteren van de lever detox en andere detox systemen (ontgifting) en het verbeteren van de 
energiehuishouding. Inflammatie is op biochemisch nivo de causale oorzaak waarom klachten en ziekten ontstaan! 

Monica van der Lem heeft dit alles sinds 2017 vertaald naar een EPIGENETISCH TESTMODEL waarbij zij tijdens het testen van de 
autonome reflex  = de reactie van het automatische zenuwstelsel (deze is niet beinvloedbaar! en deze testmethode is tevens ook 
reproduceerbaar en vergelijkbaar) helder krijg wat er speelt in de ontregelde biochemie in relatie tot: ontgifting (lever / nieren / lymfe 
/ cellulair), energiehuishouding (ATP / citroenzuurcyclus), inflammatie (vrije radicalen / NO cyclus / cytokinen)  en de belastingen met: 
virus, virusresten, schimmel, parasiet, bacterien, Lyme en Co-infecties etc, die ook weer de biochemie ontregelen! Hierdoor kan een 
passende en causale behandeling worden samengesteld. 
In 2016 tm 2020 heeft Monica veel geleerd over verschillende technieken voor trauma healing, stress release en mindset zoals oa.: 
somatic experiencing, hypnose, regression, mindset en re-training the mindset, vergroten van body awareness en het helen van het 
innerlijke kind. Dit kan ook waardevol zijn als onderdeel van een behandeling met een of meerdere “Innerlijke Reis” sessie(s). Meer info 
“Innerlijke Reis” sessie  
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Ik ben Monica van der Lem en geboren in 1971 te Rotterdam. Tijdens mijn tienerjaren had ik al veel interesse voor het menselijk 
lichaam. 

Ik wilde dokter worden, maar toen ik te horen kreeg wat en hoe lang ik nog hiervoor moest studeren was ik kompleet ontmoedigd. 
Niet verder wetend wat ik wilde, deed ik een beroepentest. Hier kwam uit: opleiding voor medisch laborante. Dat leek mij wel wat, 
dus na de MAVO ging ik naar het Middelbaar Laboratorium Onderwijs (MLO); Het Reynevelt College in Delft (het voormalige Van 
Leeuwenhoek Instituut; een 4 jarige MBO opleiding). Na 3 jaar theorie en 1 jaar stage op het klinisch chemisch- en hematologisch 
laboratorium van het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam, behaalde ik mijn diploma Medisch Analiste Klinische Chemie & 
Hematologie. Hierna werkte ik 4 jaar in het Lange Land Ziekenhuis in Zoetermeer op het Klinisch Chemisch- en Hematologisch 
Laboratorium, met veel plezier deed ik bloed-, urine-, en ontlasting-onderzoek. 

In de tussentijd was ik sinds 1990 verliefd geworden op house muziek. En in 1996 was deze hobbie als DJ compleet uit de hand 
gelopen. Ik nam ontslag van het lab, en begon mijn eigen bedrijf als DJ Miss Monica. Ik heb van mijn hobbie mijn werk gemaakt en 
heb ik dit met veel plezier gedaan tot en met januari 2013. Door mijn gedrevenheid, passie, een uitputtende relatie en te veel hooi 
op mijn vork nemen, nam in de zomer van 1998 mijn leven een compleet andere wending. Ik werd ziek met Pfeiffer en herstelde 
hier niet van en kreeg 1 jaar later ME ; het chronisch vermoeidheidssyndroom. Ik heb toen bijna 5 jaar op een bed gelegen, ik kon 
niet lezen, schrijven, praten en geluid verdagen, vanwege de intense hoofdpijnen. Ik kon geen visite verdragen, niet zitten, niet 
douchen, zelfs mijzelf wassen was te veel. Ik heb zelfs 1,5 jaar in het donker gelegen omdat ik geen licht kon verdragen. Daarbij 
moest ik ook oordoppen en een geluidsbeschermer op mijn hoofd dragen omdat het minste geluid mij al te veel was! Het was 
allemaal niet te verdragen voor mij. In deze jaren, 1998 t/m juli 2003, begon mijn zoektocht om weer beter te worden. Mijn leven is 
veel te leuk en ik was vastberaden om weer helemaal beter te worden! Na 1 afspraak bij de internist werd wel duidelijk dat deze mij 
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niet kon helpen. Een voorstel voor opname op de afdeling psychiatrie leek mij geen juiste keuze!  Er was iets mis met mijn lichaam! 
Niet met met mijn hoofd! 

Ik heb toen van 1999 t/m juli 2003 letterlijk geshopt met mijn lijf bij artsen en therapeuten in het niet reguliere geneeskunde circuit. 
Uiteindelijk kwam ik bij arts Paul van Meerendonk, welke gespecialiseerd is in de behandeling van ME. Na 1 jaar behandeling door 
hem, liep ik weer buiten in 2002 en had ik geen last meer van ME. Toen gebeurde er iets raars. Terwijl ik bij vrienden op visite was 
voelde ik mij ineens weer instorten, de ME was in een flits terug gekomen. Na volledige screening bij Paul van Meerendonk, bleek 
dat al mijn bloedwaarden nog steeds goed waren en hij wist niet meer hoe hij mij zou kunnen helpen. Daar lag ik dan weer in bed 
terwijl ik helemaal niks kon verdragen. 

Hierna kwam ik terecht bij Wim Frauenfelder in Scheveningen. Ik had vernomen dat deze man Japanse 
massage deed waarvan je heel goed van ging ontgiften. Ik zat midden in mijn gebitssannering bij de biologische tandarts 
(verwijderen 14 amalgaam vullingen) en ik dacht, als deze Wim Frauenfelder mij goed kan ontgiften, misschien wordt ik dan wel 
beter. Ik kwam bij Wim op de behandelbank terecht en hij zei tegen mij : ik ga je beter maken meissie. Ik dacht, dat zou fijn zijn, 
maar eerst zien en dan pas geloven. Hij ging mij keihard masseren, om alle blokkades weg te masseren. Ook deed hij allerlei 
spiertesten en ging hij mij een soort van her-programeren waarbij ik hardop moest zeggen : ik kan het, ik wil het en ik ben sterk. 
Ook kreeg ik een magneetveld-ding over mijn hoofd en moest ik naar gekleurd licht kijken. Halverwege moest ik met hem dansen, 
en ik begon toen te huilen. Ik kreeg een kado van hem: een Yogiman. Dat was raar, ben je daar voor een behandeling en dan krijg 
je een kado. En wat voor een kado ; die Yogiman wilde ik graag hebben, omdat ik deze heel mooi vond, ookal wist ik toen niet wat 
het betekende.Toen geschiedde HET WONDER! Ik liep, na 2 uur behandeling, wonderbaarlijk genezen de praktijk uit. Ik had 
ineens nergen geen last meer van, behalve dat ik de volgende dag bont en blauw was van het harde masseren. Sindsdien; 13 juli 
2003, ben ik volledig en wonderbaarlijk genezen van mijn ME!!! 
Hierna, in mijn zoektocht om mijn darmen goed te krijgen (ivm chronische diarhee), kwam ik terecht bij: Drs. Anne Marie Mojet, 
door haar ben ik van iets bewust geworden, wat ik helemaal niet van mijzelf wist. Ik liep dus constant emoties van andere mensen 
over te nemen en zat dan regelmatig helemaal niet lekker in mijn vel en was hier ook echt moe van! Na dik 2 jaar (2005 t/m 2007) 
regelmatig een consult psycho-kinesiologie bij haar te hebben gehad, heb ik hier geen last meer van. Dit, samen met mijn 1ste jaar 
opleiding Energetisch Management bij Stef Freriks in 2007, hebben ervoor gezorgd dat ik bewust ben geworden van allerlei 
fijnstoffelijke energieën die ik kan voelen, waarnemen en kan sturen. Zo kan ik deze nu ook afvoeren en mij afsluiten hiervoor. Dit is 
dan ook life-changing voor mij geweest! 

Door mijn, medische basiskennis als Medisch Analiste Klinische Chemie & Hematologie, met 5 jaar ervaring op een klinisch- 
chemisch/hematologisch ziekenhuis laboratorium, samen met alle ervaringen tijdens mijn eigen ME-ziekte-periode (waarvan ik 
wonderbaarlijk genezen ben), heb ik veel geleerd. Als autodidact volg ik allerlei seminars en opleidingen, over allerlei vormen van 
geneeswijzen. Om hiermee mijn kennis nog meer te vergroten, en op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen en 
werkwijzen, zowel biochemisch als energetisch. 

Ik heb reeds meer dan 2000 mensen behandeld, de meeste hadden chronische vermoeidheid als hoofdklacht. 

Hieronder meer over mij: 

Sinds 2007 is Monica van der Lem Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut (5 Natuurgerichte Principes) en heeft ze haar 
praktijk “Lichaam en Energie in Balans” Tevens is zij Medisch Analiste Klinische Chemie & Hematologie, heeft ze CPION HBO 
Medische Basiskennis. En is zij Alchemist, Componist, Educator en Inspirator, met Hoogsentiviteit als haar Kracht. 

Monica is autodidact en gespecialiseerd, zowel wetenschappelijk en klinisch als ook bio-energetisch! Met haar analyseplan en 
behandelplan maakt zij gebruik van de kennis van de 5 Natuurgerichte Principes en Oosterse geneeswijzen en wijsheid (pols 
diagnose, acupunctuur, de meridianen en de 5 elementenleer), van Westerse wetenschap en logica, de biochemie van de 
systeembiologie van het menselijk lichaam (Nutrigenomics), en van haar fijnbesnaarde bio-energetische capaciteit – met 
heldervoelendheid als talent en het kunnen waarnemen van de reacties van het autonome zenuwstelsel op therapeutica –  in een 
systemische denk- en werkwijze op post HBO/WO nivo. 

Sinds 2007 is zij tevens getraind en ontwikkeld in het waarnemen van de reacties van het autonome zenuwstelsel, waardoor zij met 
precisie therapeutica kan kiezen met het testen van de autonome reflex  = de reactie van het automatische zenuwstelsel (deze is niet 
beinvloedbaar! en tevens ook reproduceerbaar en vergelijkbaar), hierdoor kan Monica van der Lem ook testen met behulp van Skype. 
Het testen met behulp van Skype doet zij al sinds 2013 en heeft zij inmiddels voldoende empirisch bewijs dat dit werkzaak en 
betrouwbaar is. Hiermee kan zij een op maat behandelplan samenstellen wat tevens gebaseerd is op haar enorme kennis over 
Nutrigenomics: de biochemie en systeembiologie van het menselijk lichaam. 
Monica heeft zich gespecialiseerd in de complementaire behandeling van aanhoudende vermoeidheidsklachten, burnout, HSP, ME/CFS, 
Lyme en co-infecties, vitamine B12-tekort, MTHFR, en de nieuwe orthomoleculaire- en leefstijlgeneeskunde met betrekking 
tot 23andMe en Nutrigenomics. Met dit totaalpakket aan kennis en ervaring is het mogelijk om allerlei klachten en ziekten (in lichte tm 
ernstige mate), zoals bv ook auto-immuunziekten, prikkelbare darm syndroom, fibromyalgie en gewrichtsklachten, allergie en 
hooikoorts, hormonale klachten, problemen met zwangerschap en zwanger worden, slaapproblemen, psychische klachten zoals onrust, 
angsten, paniek, dwangmatigheid, woede aanvallen en depressie, complementair te behandelen. Lees nog meer op de pagina “Welke 
klachten / ziekten zijn behandelbaar”. 
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In oktober 2011 en oktober 2017 is de praktijk en Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut Monica van der Lem gevisiteerd en 
gekeurd door het onafhankelijk kwaliteits- en registratieinstituut Stichting KwaliteitsBeheer Natuurgerichte Therapeuten (KBNT). Deze 
visiatie/keuring is  verplicht voor Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeuten die zijn aangesloten bij de `BATC. De praktijk 
“Lichaam en Energie in Balans” en de praktijkvoering van Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut “Monica van der Lem” zijn 
volledig goed gekeurd. 

Sinds 2016 is Monica van der Lem organisator en docent van/bij “Genetics & Lifestyle” 
Sinds 2013 heeft zij veel kennis opgedaan dankzij het vernieuwende vakgebied Nutrigenomics (23andMe genetica en epigenitica), 
leerde zij heel veel van Dr. Ben Lynch en Dr. Amy Yasko. Nutrigenomics: is eigenlijk de systeem biologie van het menselijk lichaam. 

Systemisch en hierarchisch (dus qua prioriteit) is er een samenhang tussen de verschillende biochemische systemen als het gaat om 
inflammatie reductie, verbeteren van de lever detox en andere detox systemen en het verbeteren van de energiehuishouding. 
Inflammatie is op biochemisch nivo de causale oorzaak waarom klachten en ziekten ontstaan! 

Monica van der Lem heeft dit alles sinds 2017 vertaald naar  een EPIGENETISCH TESTMODEL waarbij zij tijdens het testen van de 
autonome reflex  = de reactie van het automatische zenuwstelsel (deze is niet beinvloedbaar! en deze testmethode is tevens ook 
reproduceerbaar en vergelijkbaar) helder krijg wat er speelt in de ontregelde biochemie in relatie tot: ontgifting (lever / nieren / lymfe 
/ cellulair), energiehuishouding (ATP / citroenzuurcyclus), inflammatie (vrije radicalen / NO cyclus / cytokinen)  en de belastingen met: 
virus, virusresten, schimmel, parasiet, bacterien, Lyme en Co-infecties etc, die ook weer de biochemie ontregelen! Hierdoor kan een 
passende en causale behandeling worden samengesteld.  
In 2016 tm 2020 heeft Monica veel geleerd over verschillende technieken voor trauma healing, stress release en mindset zoals oa.: 
somatic experiencing, hypnose, regression, mindset en re-training the mindset, vergroten van body awareness en het helen van het 
innerlijke kind. Dit kan ook waardevol zijn als onderdeel van een behandeling met een of meerdere “Innerlijke Reis” sessie(s). Meer info 
“Innerlijke Reis” sessie  

 

Gevolgde Opleidingen 

 
2016 tm 2020 verschillende technieken voor trauma healing, stress release en mindset zoals oa.: somatic experiencing, hypnose, 
regression, mindset en re-training the mindset, vergroten van body awareness en het helen van het innerlijke kind. 
  
December 2016 = DIPLOMA HBO Medische Basiskennis CPION @ Con Amore behaald 
  
2014 & 2015 & 2016 = MTHFR / Methylatie / Nutrigenomics bij het opleidingsinstituut van Dr. Ben Lynch en seminars van Dr. Amy 
Yasko, minimaal 300 studie-uren in de vorm van online webinars, video’s, podcasts, geschreven artikelen en DVD’s. Gepland is om 
in 2016 de opleiding “MTHFR – Methylatie – Nutrigenomics” bij Dr. Ben Lynch te gaan volgen.  
  
Bij Cell Care Academy – 3-day Masterclass SmartDNA 
  
Bij Ortho Health Foundation: Immuunsysteem – Lyme voor Asyra Therapeuten – Lyme Specialist – Lyme voor TCM Therapeuten – 
Lyme Energetisch bekeken – Het DNA Ontrafeld 
  
Bij Asyra: Quest4/Asyra Conferentie 2015 
  
Bij Het Reynevelt College in Delft: Diploma MLO Medisch Analiste Klinische Chemie & Hematologie 

Bij www.medischebasiskennis.nl: Diploma HBO Medische Basiskennis per januari 2010 

Bij BIOREVA: Introductiedag en vervolgcursus Electro Acupunctuur volgens Voll (EAV) – Cursus Bioresonantie – Dr. H. Rossmann 
EAV Seminar 

Bij Praktijk de Nieuwe Ham (DNH Research / Drs. R. Broekhuyse):  Levende belagers – DNH Research “Nieuwste Ontwikkelingen” 
November 2009 – Cursus Vegatest 

Bij ARVINON Kennis Instituut voor Complementaire Geneeskunde (Dr. Fred Kuipers): Lyme Deel 1, Lyme Deel 1 + 2, 2 Terugkomdagen 
Lyme – Stofwisselingsstoornissen bij degeneratieve ziekten – Regulatieve Geneeskunde – Auto-immuniteit en auto-immuunziekten 
Bij Hans Reijnen / Mens Sana: BNS-therapie & Dimensio Spirito 

Bij INVINTRO: Bijscholing Beyond Balance Protocol 2x door Kathrin Deutsch – Internationaal Lyme Congress 2015 – Masterclass 
Beyond Balance van Susan McCamish 

https://geneticsandlifestyle.nl/
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AVIG: Nitrostress oa met Prof. Dr. Martin L. Pall – Symposium “Diagnostiek in de Integrale Geneeskunde”. 
Bij Nutramin: Het emotioneel systeem en de darmen – Virus Therapie – Emoties & Meridian Balance – 5 Elementenleer – 
Effectieve behandelstrategieen – Therapie met 5 Sterren – Asyra Basis opleidng – Lyme Congres 2012 – Enzymen, 
Neurotransmitters & Enzymen – Fibromyalgie en ME 

Bij Academie NAEG (Eric van Schijndel): Asyra Professional dag 1 Immuunsysteem – Asyra Professional dag 2 Hormonen – Asyra 
Professional dag 3 Emoties – Asyra Professional dag 4 Organen en Orgaansystemen 

Bij Medizimm (drs. N.J. Zimmermann): Startersdag : werken met de middelen van Medizimm voor klinische psychologie – 
expertdag : werken met de middelen van Medizimm voor klinische psychologie – extra bijscholingsdag in 2014 

Bij VitOrtho: Multidisciplinaire aanpak van autisme (docent Dr. Tinus Smits) 

Bij Academie voor Klassieke Homeopathie (voormalig J.T. Kentcollege): EHBO met homeopathie 

Bij Bonusan: Detoxificatie – Degeneratie vs Regeneratie – Ontstekingen – Psychische Stress – Klinische toepassing van Vitamine 
D – Salvestrolen – Schildklier aandoeningen – Nieuwe impuls bij vermoeidheidsklachten – Optimale hersenstofwisseling van foetus 
tot oudere 

Bij Stichting Therapeuten Advies: Drainage en ontgiften en Constitutietypes Complex bekeken – Werken met Endotox en 
Gemmoplex – Fytotherapie – Darmen anders bekeken – Angst, depressie en Burnout – Therapeutisch werken met Labyrinten 

Bij Energetica Natura: Preventie en behandeling van allergie (docent Dr. J.Kamsteeg) – Behandeling van belasting met Parasieten 

Bij Vita Producten: Quantumlogie “werken met expediënten” 

Bij ATABC 2013: Globesitas 

Bij Orthica: Speciaal voor Vrouwen 

Bij HEEL: Ontsteking en de toepassingen van Traumeel Bij RP Vitamino : Ontstekingen, ontlastingonderzoek en rondleiding op het 
laboratorium 

Bij Sanopharm: Zuur Base evenwicht 

Bij De Zonnevlecht: Embryologie – Bio-tensor – Kleurentherapie 

Bij TS Products: Bach Bloesems Nivo 1 en Nivo 2 

Bij Stef Freriks: Energetisch Management en Wichelroede (1ste jaar in 2007) 

Bij Bloesem Remedies Nederland: Biochemie volgens Dr. Schüssler met gezichtsanalyse 

Bij Levenskracht: EFT = Emotional Freedom Techniques basiscursus, Level 1 en Level 2 en Level 3 

Bij EFT = Diploma EF 

 

VERNIEUWDE WERKWIJZE 
Vanaf 5 maart 2019 consulteer ik nog uitsluitend met behulp van videobellen (nadat ik meer dan 10 jaar een praktijkruimte had). Ik 
gebruik hiervoor het programma “WhatsApp” (voorheen gebruikte ik Skype). Indien u twijfelt over een videobellen consult, plan dan 
“de 10 minuten gratis kennismaking” om te kijken en het testen te ervaren. Lees ook de ervaringen van cliënten op mijn website en 
Facebook: https://www.lichaamenenergieinbalans.nl/ervaringen-van-clienten/ 

Meer informatie hierover klik hier 

 

 

Vergoedingen 

 
Monica van der Lem is als Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut aangesloten bij de beroepsvereniging BATC. BATC 

https://www.lichaamenenergieinbalans.nl/ervaringen-van-clienten/
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beroepsregistratie nr = BR-1127 / Klacht- en Tuchtrecht nr = KB0808.0135 / AGB Zorgverlenerscode = 90 – 037222 / AGB 
Praktijkcode = 90 – 015863 / KvK : 24419147 Lees meer info op de pagina: VERGOEDINGEN 2021 
  

PRIVACY VERKLARING 

3C, 3112 LB te Schiedam en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze 
privacyverklaring. 
Contactgegevens 

www.lichaamenenergieinbalans.nl 
Tel. +31 0 24 7111 348 

  

Monica van der Lem is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Zij is te bereiken via info@lichaamenenergieinbalans.nl 
Persoonsgegevens die wij verwerken 
Lichaam en Energie in Balans verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je jouw 
gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

• Voor- en achternaam 

• Adresgegevens 

• Telefoonnummer 

• E-mailadres 

• IP-adres 

• Geboortedatum 

• Geslacht 

• Zorgverzekeringsgegevens 

• Gezondheidsgegevens 
  

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u? 
Wat betekent verwerken? De betekenis van het begrip ‘verwerken’ is ruim en houdt onder meer in: verzamelen, bewaren, 
raadplegen, gebruiken, met elkaar in verband brengen en verstrekken aan derde partijen.  Wij verwerken de volgende categorieën 
persoonsgegevens van u: 

Identificerende gegevens – Dit zijn persoonsgegevens die worden gebruikt om uw identiteit te kunnen vaststellen, zoals 
bijvoorbeeld uw volledige naam, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, woonplaats. Naast het vaststellen van uw identiteit 
worden deze gegevens ook gebruikt om contact met u te kunnen onderhouden. 

Medische gegevens –  Wij verwerken enkel medische persoonsgegevens die nodig zijn om tot een juiste therapie te komen en de 
daarbij behorende adviezen te kunnen leveren. Ook gegevens die nodig zijn om bij de zorgverzekeraar te kunnen declareren 
worden verwerkt (het soort consult moet vermeld worden op de factuur). 

Gegevens zorgverzekeraar –  Wij noteren bij welke zorgverzekeraar u verzekerd bent. 

Financiële gegevens – Wij noteren de benodigde gegevens om uw declareerbare factuur op te maken. 

• Bijzondere en/of Gevoelige Persoonsgegevens die wij verwerken Van cliënten die bij ons in behandeling zijn of zijn 
geweest, verwerken wij de medische en overige gegevens zoals aan ons verstrekt via het intakeformulier en tijdens de 
consulten. Behalve de AVG, zijn de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de beroepscode van 
mijn beroepsvereniging van toepassing op ons werk. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor we 
persoonsgegevens vastleggen. Om die reden gaan we als volgt om met persoonsgegevens:  

  

1. Dossierplicht De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 15 jaar, gerekend vanaf de 
datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de 
behandeling (bijvoorbeeld indien iemand een chronische ziekte heeft).3. Beroepsgeheim Volgens de patiënten rechten uit de 
WGBO komen de wilsbekwame minderjarige tussen 12-16 jaar zelf en de ouder(s) het gezag toe. Ouder(s) van minderjarigen 
tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, 
wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, 
namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiënten rechten indruist tegen het belang 
van de patiënt. Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking 
van de geheimhouding.Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die 
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een 
bezoeker ouder dan 16 is. Daarom raden we ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te 
voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat 
we zonder deze toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op 
via info@lichaamenenergieinbalans.nl , dan verwijderen we deze informatie. 

https://www.lichaamenenergieinbalans.nl/vergoedingen-in-2021/
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Lichaam en Energie in Balans verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

2   Doelen waarvoor en grondslagen waarop wij persoonsgegevens verwerken 
Minderjarigen 

Voor Monica van der Lem als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een 
geheimhoudingsplicht. Medewerkers van een complementaire praktijk zijn via arbeidscontract aan een geheimhoudingsplicht 
gebonden. 

3.   Bewaartermijn 
Op grond van de Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO) zijn we als zorgverlener verplicht een medisch 
dossier bij te houden. 

• Afhandelen van je betaling 

• Sturen van de nieuwsbrief 

• Je te kunnen contacten mbv: bellen of mailen of Skype of What’s app, als dat nodig is om onze dienstverlening uit te voeren. 
Denk bijvoorbeeld aan: 

• Maken en plannen van afspraken voor consulten 

• Contact met je opnemen n.a.v. een verzoek daartoe via de website of op een andere manier 

• Begeleiding tijdens jouw behandeling 

• Je te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 

• Identificatie wanneer je je gegevens wilt verwijderen of aanpassen 

• Vorderen van nakoming van een overeenkomst dan wel het uit handen geven van een vordering op nakoming van een 
overeenkomst 

• Voeren van rechtszaken 

• Als we daartoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld voor onze belastinggegevens. Lichaamenenergieinbalans.nl neemt niet op 
basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. 
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens 
(bijvoorbeeld een medewerker van lichaamenergieinbalans.nl) tussen zit. 

  

Geautomatiseerde besluitvorming 
  

Wat er gebeurt als persoonsgegevens niet worden gedeeld 
Kies je ervoor bepaalde persoonsgegevens niet met ons te delen, dan kunnen we het gevraagde product of de gevraagde dienst 
niet aan je leveren. 

Cookies 
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, 
tablet of smartphone. Lichaamenenergieinbalans.nl gebruikt alleen functionele cookies die ervoor zorgen dat de website goed 
werkt. Deze cookies zijn standaard en hiervoor is geen toestemming nodig. 

Nieuwsbrief 
Via Your Mailing List Provider sturen we je tips en nieuws (als je ons daarvoor toestemming hebt gegeven). Je kunt je altijd op enig 
moment hiervoor uitschrijven. Onderaan elke mail vind je een link waarmee je je eenvoudig afmeldt. 

Delen met derden 
Lichaam en Energie in Balans verkoopt jouw gegevens nooit aan derden en deelt deze uitsluitend als dat nodig is voor de 
uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven en organisaties die jouw 
gegevens verwerken in onze opdracht, hebben wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van 
beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. 

Deze partijen mogen de gegevens niet voor hun eigen doeleinden verwerken. Lichaam en Energie in Balans blijft verantwoordelijk 
voor deze verwerkingen. 

Bewaartermijnen 
We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden 
verzameld. Wij gaan hierbij uit van 20 jaar. 

Beveiliging 
We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde 
toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet 
goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op 
via info@lichaamenenergieinbalans.nl Lichaamenenergieinbalans.nl heeft de volgende maatregelen genomen om jouw 
persoonsgegevens te beveiligen: 

• TLS (voorheen SSL). Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 
‘https’ en het hangslotje in de adresbalk. 

mailto:info@lichaameenergieinbalans.nl


• Gebruik van een virusscanner 
  

Je gegevens inzien, laten aanpassen of verwijderen  We reageren zo snel mogelijk, altijd uiterlijk binnen een maand, op je 
verzoek. 

• Om er zeker van te zijn dat zo’n verzoek ook echt door jou is gedaan, vragen we je een kopie van je identiteitsbewijs met het 
verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het 
paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. 

• Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot 
intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen 
naar info@lichaamenenergieinbalans.nl 

• Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele 
toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw 
persoonsgegevens door Lichaamenergieinbalans.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je 
bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die we van jou hebben in een computerbestand naar jou of een 
ander of een door jou genoemde organisatie, te sturen. 

  

Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens 
Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht je er met ons niet 
samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je 
kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Vragen 
Mocht je naar aanleiding van deze privacyverklaring vragen aan ons hebben, neem dan contact met ons op. Je kunt daarvoor het 
contactformulier op deze website gebruiken of een mail sturen naar info@lichaamenenergieinbalans.nl 
  

Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op: 06-01-2021 
Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je 
daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen. 

  

ALGEMENE VOORWAARDEN 

rwaarden: 

Bij Lichaam en Energie in Balans wordt gewerkt volgens afspraak. 

Client dient op tijd te zijn voor consult, indien client te laat is, wordt de consulttijd verkort door het aantal minuten dat client te laat is. 

Annulering van een afspraak dient 24 uur van tevoren te geschieden. 

  
Artikel 1 – Definities 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

Opdrachtnemer: De natuurlijke of rechtspersoon in haar hoedanigheid van therapeut, die diensten aanbiedt op het gebied van 
training, therapieën of aanverwante werkzaamheden. 

Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten op 
het gebied van training, therapieën of aanverwante werkzaamheden. 

Therapeut: De therapeut. 

Cliënt: De natuurlijke persoon die deelneemt aan het begeleidingstraject op het gebied van training, therapie of aanverwante 
werkzaamheden. 

Diensten: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de 
opdracht, een en ander in de ruimste zin des woords. 

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten 
behoeve van Opdrachtgever. 

Artikel 2 – Toepasselijkheid 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle geleverde diensten van therapeut. Opdrachtgever gaat akkoord met 
algemene voorwaarden. 

mailto:info@lichaameenergieinbalans.nl
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Artikel 3 – Toepasselijke gedragsregels en reglementen 
Therapeut voert zijn of haar diensten uit in overeenstemming met de beroepsregels en acht zich gebonden aan de algemeen in 
Nederland geldende beroepsregels en tuchtrechtspraak. 

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst 
Offertes en gedefinieerde aanbiedingen van diensten zijn vrijblijvend en gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever is 
verstrekt. 

De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding. 

Artikel 5 – Uitvoering van de overeenkomst 
Het honorarium van Opdrachtnemer bestaat -tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen- uit een vooraf bepaald vast bedrag per 
Overeenkomst c.q. per geleverde dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door de Opdrachtnemer gewerkte 
tijdseenheid. Opdrachtnemer kan Opdrachtgever verzoeken een redelijk voorschot te betalen in verband met honoraria die 
Opdrachtgever verschuldigd is of zal worden en/of onkosten die ten behoeve van Opdrachtgever moeten worden gemaakt. 
Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever het 
voorschot aan Opdrachtnemer heeft betaald, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld. Opdrachtnemer behoudt zich het recht 
voor jaarlijks de honoraria aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens door overheid opgelegde 
maatregelen. 
Artikel 6 – Honorarium en kosten 
Wanneer Opdrachtnemer de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te 
vervullen, zal Opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Opdrachtnemer aanvaardt geen 
hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van 
de derde. 

Wanneer Opdrachtnemer dit nuttig of noodzakelijk acht, kan in overleg met opdrachtgever een dienst door derden worden 
uitgevoerd en/of kan hij door derden worden bijgestaan. 

Iedere Overeenkomst leidt voor Opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, waarin Opdrachtnemer gehouden is zijn dienst 
naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. 

Bij en na aanpassing van tarieven kan er in alle gevallen geen aanspraak gemaakt worden op restitutie van – consultprijs en of 
prijzen voor suppletie en bio-resonantie middelen – die in het verleden betaald zijn. 

Artikel 7 – Beëindiging van de overeenkomst 
Bij annulering door Opdrachtgever van coaching en therapeutische trajecten binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende 
activiteit kan Opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van het overeengekomen honorarium in rekening 
brengen. 

Artikel 8 – Afzeggen, verplaatsen en Annuleringsvoorwaarden 
Bij Lichaam en Energie in Balans wordt gewerkt volgens afspraak. Client dient op tijd te zijn voor consult, indien client te laat is, 
wordt de consulttijd verkort door het aantal minuten dat client te laat is, waarbij tarief van consult wel 100% gerekend wordt. 

Annulering van een afspraak dient 24 uur van tevoren telefonisch te geschieden, anders wordt de tijd die wij voor u hebben 
gereserveerd in rekening gebracht. 

AFZEGGEN / VERPLAATSEN CONSULT 
Afzeggen / verplaatsen van het consult dient tijdig te gebeuren, minimaal 24 uur voor het consult. 
Bij het niet tijdig afzeggen / verplaatsen van het consult bent u de kosten van het consult voor 100% verschuldigd. 
Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekend 
schrijven beëindigen indien de ander in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard. 

Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, te beëindigen door middel van een schriftelijke 
kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting binnen 14 dagen na 
schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk alsnog wordt nagekomen. 

Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang, te beëindigen door middel van een aangetekende 
schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien Opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van de door 
Opdrachtnemer verzonden factuur, binnen gestelde termijn na schriftelijke aanmaning. 

Artikel 9 – Overmacht 
Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van 
een aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die 
schade, waartegen Opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd 
had behoren te zijn. 

Artikel 10 – Aansprakelijkheid 



Indien Opdrachtnemer door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, 
heeft hij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te 
beschouwen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is. 

Artikel 11 – Geschillen   Laatste vaststellings- en wijzigingsdatum van deze algemene voorwaarden: 18 mei 2018 
Indien overleg en/of mediaton niet tot een oplossing van het geschil leidt, is de bevoegde rechtelijke instantie waar Opdrachtnemer 
gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen. 

Indien Opdrachtgever c.q. Cliënt en Opdrachtnemer een geschil hebben voortvloeiend uit deze overeenkomst, zijn zij gehouden 
eerst te trachten dit geschil in overleg op te lossen en als dit niet lukt, gebruik te maken van het klacht- en/of tuchtrecht via de 
beroepsvereniging BATC. 

Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing. 

Artikel 12 – Diversen 

Om de professionaliteit te garanderen, werkt Lichaam en Energie in Balans volgens de regels van informed consent. Dit betekent 
dat u duidelijk wordt geïnformeerd over het doel, de werkwijze en mogelijke effecten van de behandeling. 
Door een overeenkomst aan te gaan met Lichaam en Energie in Balans verklaart u in te stemmen met de behandeling en neemt 
u de verantwoordelijkheid voor uw eigen aandeel in het proces om de behandeling te laten slagen. 

Indien client en of opdrachtgever reeds eerder contact heeft gehad via email, behoudt Lichaam en Energie in Balans het recht om 
haar email nieuwsbrief te mailen van “Lichaam en Energie in Balans” en zusterbedrijven “Genetics & Lifestyle” en “Balans 
Supplementen”. Uitschrijven kan onderaan met een link in de nieuwsbrief. 

Cliënten en of opdrachtgevers worden altijd ingeschreven voor de email nieuwsbrief van  “Lichaam en Energie in Balans” en 
zusterbedrijven “Genetics & Lifestyle” en “Balans Supplementen”. Uitschrijven kan onderaan met een link in de nieuwsbrief. 

Indien client geen ingevulde vragenlijst en behandelovereenkomst aanlevert, met daarbij het niet kunnen tonen van ID en zorgpas 
tijdens consult, kan therapeut dienstverlening weigeren. Indien client geen ondertekende behandelovereenkomst aanlevert, ook 
niet na herinnering (mondeling/telefonisch/email) hiervan, gaat client WEL akkoord met de bepalingen die zijn opgenomen in de 
behandelovereenkomst. 

Lichaam en Energie in Balans gebruikt de behandelovereenkomst van beroepsvereniging BATC. 

Indien u contact (telefonisch, email, Skype, What’s app) en of een consult heeft gehad gaat u automatisch akkoord met onze 
“Algemene voorwaarde” 

Hoewel Lichaam en Energie in Balans tevreden cliënten heeft en de behandeling vrijwel altijd tot resultaat leidt, kunnen er geen 
garanties worden geboden. 

Consulten kunnen plaatsvinden met behulp van beeldbellen mbv Whats App en Skype. 

Bij ernstige of acute lichamelijke en/of geestelijke klachten wordt aangeraden een arts te raadplegen. 

  

Deze “Algemene Voorwaarde” is voor het laatst gewijzigd op: 06-01-2021 
Deze “Algemene Voorwaarde” kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij 
raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen. 

  

DISCLAIMER 

Deze website bevat geen gezondheidsclaims en geen medische claims. De informatie op deze website is informatief van aard en 
zeker niet bedoeld als persoonlijk medisch advies. Voor medisch advies gaat u altijd naar uw behandelend arts en of therapeut. De 
samenstelling van de website van Lichaam en Energie in Balans is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Lichaam en 
Energie in Balans / Monica van der Lem accepteert in alle gevallen geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden in de 
informatie, nog voor de schade, overlast of ongemak, dan wel andersoortige gevolgen die voortvloeien uit, of samenhangen met 
het gebruik van de informatie van deze website. Alle informatie op deze website is dan ook niet bedoeld en niet geschikt voor 
zelfzorg. Elk persoon draagt zelf verantwoordelijkheid voor zijn of haar eigen gedrag en handelingen, zowel tijdens consulten als 
buiten de consulten. Iedereen die EFT doet, blijft ten alle tijden persoonlijk verantwoordelijk voor wat hij/zij met EFT doet. 
Verantwoordelijkheid kan nimmer worden afgeschoven aan Lichaam en Energie in Balans / Monica van der Lem, en de mensen 
die EFT gepatenteerd hebben of uitgevonden. Deze website is niet bedoelt om u te weerhouden of onttrekken aan medische 
behandeling. Bij lichamelijke, psychische of welk soort gezondheidsproblemen dan ook, wordt altijd aangeraden een arts te 
consulteren. De verschillende werkvormen van de Natuurgeneeskunde zijn niet wetenschappelijk bewezen en kunnen een 
ondersteuning zijn voor het zelfhelende vermogen. Lichaam en Energie in Balans past de kracht van geïntegreerde holistische 
geneeskunde volgens de 5 Natuurgerichte Principes toe. 



Bij ernstige calamiteiten altijd uw huisarts raadplegen! 

 

 

INTERNATIONAL CONSULTING 

 

Lichaam en Energie in Balans is the name (in Dutch) of my practice since 2007, since 
2018 I start working internationally with video chat, I was allready using video chat consult national since 2014, the translation of my 
practice name is: Body and Energy in Balance 
Under Dutch law I am a registered Naturopathic Therapist and I have a degree in Clinical Chemistry and Hematology. 

Clients allready contacted me from: Brasil, Argentinia, U.S.A., United Kingdom, Germany, Begium, France, Italy, Poland 

  

“Internet and WiFi make it possible that my practice is all over the world” 

  

  

More information about me and the treatment plan I can offer my clients is in Dutch on my website and please use GOOGLE 
TRANSLATE to read in English or your own language. 

To plan your intake consult send me a WhatsApp message with your full name = +31621648540, I will contact you after I have 
recieved you message. All first consults, also Dutch, must pay the consult price in advance (International bank transfer or PayPal). 
For new clients it is possible to have a 10 minute FREE consult to meet Monica and experience her testing and ask some short 
questions. You can schedule this also by contacting with WhatsApp message. Please do NOT message your health details! 
WhatsApp is to plan your consult, your health details will be reviewed only with 10 minute FREE consult and intake consult. Consult 
price: Intake consult 1 hour = 100 euro’s and follow up consult 1 hour = 100 euro’s, first 3 consults are always 1 hour, if follow up 
consult is less then an hour, euro’s per ratio time will be charged. 

Client referrals see: https://www.lichaamenenergieinbalans.nl/ervaringen-van-clienten/ 
Warm regard, Monica van der Lem 
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5 NATUURGERICHTE PRINCIPES 

der Lem Natuurgeneeskundige Therapie toe volgens de 5 Natuurgerichte Principes. 
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Deze 5 Natuurgerichte Principes zijn : 

1. Energie Zonder energie en productie van energie is er geen leven mogelijk, tekort aan energie kan leiden tot vermindering van 
kwaliteit van leven en ziekte. Daarom is het belangrijk en 1ste prioriteit om energie te optimaliseren en de balans te herstellen. 
Zonder voldoende energie kunnen de andere Natuurgerichte Principes onvoldoende herstellen en functioneren. 

2. Prikkeloverdracht Optimaliseren van de prikkeloverdracht van het zenuwstelsel en de interne geestelijke- en fysieke- 
communicatiesystemen is belangrijk bij verbetering van de gezondheid. Communicatie vind plaats in, en verloopt ook via : 
zenuwen, hersenen, organen, weefsels en cellen. 

3. Drainage Het verwijderen van toxinen is belangrijk bij verbetering van de gezondheid. Dit kunnen geestelijke/emotionele toxines 
zijn en/of stoffelijke toxines. Toxines verminderen de prikkeloverdacht in meer of mindere mate. 

4. Voeding Wat is een gezonde voeding? Vaak blijkt bij navragen dat men verondersteld dat men gezond eet, gezond denkt en 
gezond leeft. Hiervoor geldt : voeding voor het lichaam, voeding voor de geest en voeding voor de ziel. Op al deze nivo’s moet de 
voeding in kwantiteit en kwaliteit goed zijn. 

5. De psyche en het (on)bewust ziekmakende levenspatroon De kunst van het leven: “Luisteren naar je lichaam” en dan “geven 
wat het nodig heeft” zijn veel mensen verleerd. Vele mensen worden geleefd door hun gezins- en werksituatie, waarbij men niet 
meer in zijn/haar eigen tempo leeft. Een onstabiele en/of stressvolle gezins- en/of werksituatie zijn grote ziekmakende factoren. Het 
zou ideaal zijn als men leeft en werkt in zijn/haar eigen tempo. Waarbij het werken en leven met passie gedaan wordt. Want het is 
ook belangrijk wat je doet in het leven en waarom, dat moet vervulling geven van de hartsenergie! Hoe meer men waardering heeft 
voor zijn/haar eigen gevoelens en verlangens en hier de benodigde aandacht, in liefde, aan besteedt, hoe meer men vanuit 
zijn/haar ware ik en kern kan gaan leven! En hieraan is kwaliteit van leven en gezondheid gerelateerd. Toch is het soms moeilijk 
om je ware emoties te voelen en de situaties in je leven, te accepteren ; maar het is absoluut de weg, naar bevrijding en 
heelwording. Gedrag en opvoeding spelen ook een belangrijke rol bij de innerlijke stem. Hierdoor zijn er bewuste en onbewuste 
overtuigingen welke positieve en negatieve effecten kunnen hebben op de gezondheid. 

WELKE KLACHTEN BEHANDELBAAR 

ehandeling van: aanhoudende vermoeidheidsklachten, burnout, HSP, ME/CFS, Lyme en co-infecties, vitamine B12-tekort, MTHFR, 
en de nieuwe orthomoleculaire- en leefstijlgeneeskunde met betrekking tot 23andMe en Nutrigenomics. In 2016 tm 2020 heb ik ook 
veel geleerd over verschillende technieken voor trauma healing, stress release en mindset zoals oa.: somatic experiencing, 
hypnose, regression, mindset en re-training the mindset, vergroten van body awareness en het helen van het innerlijke kind. Dit 

kan ook waardevol zijn als onderdeel van een behandeling met een of meerdere “Innerlijke Reis” sessie(s). Meer info “Innerlijke 
Reis” sessie  
Met dit totaalpakket aan kennis en ervaring is het mogelijk om allerlei klachten en ziekten (in lichte tm ernstige mate), zoals bv: 

– Alle chronische klachten en ziekten – Auto-immuunziekten – Klachten aan/van alle organen – Darmklachten / Krampen / 
Opstipatie  / Diarree – Ziekte van Crohn / Colitis Ulcerosa – Maagklachten / Maagzuur – Suikerziekte / Diabetes Type 1 en Type 2 
– Hypoglycemie – Verhoogd Cholesterol – Klachten aan de bloedvaten – Arteriosclerose (aderverkalking) – Verhoogde bloeddruk 
– Huidproblemen /Jeuk / Psoriasis / Eczeem / Acné – Schildklier (hypo/hyper) – Hoofdpijn / Migraine – Chronische Verkoudheden / 
Griep klachten – KNO (keel-neus-oor) klachten – Reuma / Fibromyalgie / Sjögren – Klachten aan gewrichten en/of spieren – 
Klachten aan gebit / Amalgaam belasting – Longklachten / Astma / CARA / COPD – Ziekte van het zenuwstelsel / MS / ALS – 
Allergieën en voedingsovergevoeligheden – Voedselallergieën – Hooikoorts – Ontstekingen ; zowel acuut als chronisch – 
Blaasontsteking – Lyme   / Pfeiffer / Herpes / Toxoplasmose / Tekenbeet – Borrelia infectie – Koortslip / Gordelroos – Wratten / 
Genitale wratten – Chronische vermoeidheid / Burnout / ME / CVS – Schimmels : Voet – Nagel – Huid – Darm – Vaginaal – 
Kalknagels – Depressie / Neerslachtigheid / Stemmingswisselingen – Depressie na bevalling – Emotionele klachten / Angsten / 
Rouwverwerking – Trauma’s (b.v. bij klachten na heftige gebeurtenissen) – ADHD / ADD / Concentratiestoornissen – 
Gedragsstoornissen – HSP : Hoog Sensitieve Personen en Nieuwetijds Kinderen – Algemene groei- en ontwikkelingsstoornissen – 
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Overgangsklachten – Hormonale klachten – Onregelmatige menstruatiecyclus – Klachten rondom de menstruatie / PMS – 
Onvruchtbaarheid – Vaccinatieschade / klachten na vaccinatie – Homeopathische begeleiding bij vaccineren – Overgewicht. 

 
Ook voor kanker, dementie, alzheimer, aids, reuma, diabetes type 1 en 2, ME/CVS en MS/ALS, kunnen patiënten advies krijgen 
voor een complementaire behandeling, welke goed te combineren is met de reguliere behandeling. 

Voor meer informatie bekijk “Gespecialiseerd in” 

 

COLLEGAE 

door het bundelen hiervan staat kwaliteit voor complementaire zorg op de eerste plaats. 

 

 

Suus Twigt Begon als paramedicus, specialiseerde zichzelf in de psychosomatiek, werkt sinds 1990 als coach en trainer in het 
bedrijfsleven en startte in 2001 het trainingsbureau ‘Zin in Zijn’. Haar specialiteit is het doorbreken van hardnekkige blokkades en 
verbetering van communicatie en samenwerking. Hierdoor kunnen mensen optimaal presteren en echt gelukkig worden met wie ze 

zijn.  

 

Indra Silar Thetahealing meditation & energyhealing  @ Facebook Prive – Facebook Praktijk  https://www.indrasilar.com/ 

 

TARIEVEN 

herapie volgens de 5 Natuurgerichte Principes                                         VERGOEDINGEN 2021 

 

NIEUWE CONSULT TARIEVEN met ingang van 17-06-2020     Alle consulten zijn mbv Whats App Videobellen of Skype. MEER 
INFO klik hier 
In deze tijden met “corona crisis” worden vele mensen en ook vele lagen van de bevolking getroffen met financiële problemen ten 
gevolge van alle corona maatregelen. Hierdoor heb ik besloten om voorlopig mijn consulten voor de helft van de prijs te doen. Ik 
vind het belangrijk dat mijn behandelingen beschikbaar blijven voor iedereen. Juist mensen met chronische klachten en -ziekten 
hebben meestal ten gevolge hiervan het ook financieel zwaarder. 

 

http://www.lichaamenenergieinbalans.nl/gespecialiseerd-in/
https://www.facebook.com/lucy.little.3766
https://www.facebook.com/kardiapeace/
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NIEUWE CONSULT TARIEVEN met ingang van 17-06-2020     Alle consulten zijn mbv Whats App Videobellen of Skype. MEER 
INFO klik hier  
gratis    = 10 minuten kennismakingsconsult, om met mij kennis te maken en te overleggen wat ik voor u zou kunnen betekenen en 
ook het testen te ervaren. 
60 euro     was 120       euro = 1 uur                        = Consult intake / Consult lang  
 
60 euro     was 120       euro = 1 uur                         = Vervolg Consult normaal 
45 euro     was   90        euro = 45 min                       = Vervolg Consult kort  
 
30 euro     was   60       euro = 30 min                       = Consult extra kort 
20 euro     was   40       euro = 20 min                       = Consult extra kort 
1 euro   = Vervolg consult en kort consult, per minuut mbv beeldbellen 

1 euro   = Lange email / Whats App beantwoorden, per minuut 
1 euro   = Telefonisch spreekuur & telefonisch contact & beeldbellen contact, per minuut 
prijzen per 01-01-2021 en zijn BTW vrij 
 
Bioresonantie-druppels/granules  
11 euro = 1 flesje bioresonantie-druppels (30ml) 
11 euro  = 1 flesje bioresonantie-granules (10 ml = ca. 200 granules) 
Per consult is er soms 1 flesje bioresonantie-druppels/granules nodig, naast ca. 3 tot 5 supplementen, afhankelijk van wat goed uittest. 
prijzen per 01-01-2021 en zijn exclusief 9% btw  

 

BETALING 

Betaling intake consult per bank (betaallink) te voldoen vooraf. Vervolgconsulten per bank (betaallink). U ontvangt uw factuur na 
ontvangst van uw betaling. 

 

* Vergoeding = de vergoeding die de ziektekosten verzekering biedt voor het Natuurgeneeskundig consult door een Paramedisch 
Natuurgeneeskundig Therapeut die aangesloten is bij de beroepsvereniging BATC 
De benodigde middelen (indien nodig), zoals bv. homeopathie en orthomoleculaire supplementen, komen voor rekening van de cliënt. 
 
  

 

Afzeggen / verplaatsen consult 
Afzeggen / verplaatsen van het consult dient tijdig te gebeuren. 24 uur voor het consult. Bij het niet tijdig afzeggen / verplaatsen van het 
consult bent u de kosten van het consult voor 100% verschuldigd. 

 

Vergoedingen 
 
Monica van der Lem is als Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut aangesloten bij de beroepsvereniging BATC. BATC 
beroepsregistratie nr = BR-1127 / Klacht- en Tuchtrecht nr = KB0808.0135 / AGB Zorgverlenerscode = 90 – 037222 / AGB Praktijkcode 
= 90 – 015863 / KvK : 24419147 

Lees meer info op de pagina: VERGOEDINGEN 2021 

 

VERGOEDINGEN  2021 

In 2021 vergoed alleen MENZIS nog mijn Natuurgeneeskundig Consult. 
  

De afgelopen jaren worden allerlei alternatieve geneeskunde overduidelijk weggesaneerd, zelfs beroepsverenigingen hebben geen 
invloed op deze gang van zaken! Van hoger hand wordt alles zo door onze strot heen geduwd, maar dat gebeurd wel met meer zaken. 
Nadat vorig jaar OHRA en CZ ook al de vergoeding van Natuurgeneeskundig Consult stopte nu vanaf 2021 ook Zilveren Kruis/Achmea, 
FBTO, de Friesland. 
  

Menzis vanaf 2021 vergoed Natuurgeneeskundig Consult in aanvullende polis: ExtraVerzorgd 2 max. 40 euro per dag tot een max. 
vergoeding van 400 euro per jaar. Premie 22,50 euro per maand. Of ExtraVerzorgd 3 max. 40 euro per dag tot 600 euro per jaar, premie 
43,50 euro per maand. Dat betekend dus: Bij 2 = 130 euro winst en bij 3 maar 78 euro winst op de premie die je zelf betaald op jaar 
basis, dus respectievelijk 10,83 euro en 6,5 euro per maand. Slaat dus nergens meer op. 
  

Mijn advies, als je louter alleen voor mijn behandelingen een aanvullende verzekering wilt afsluiten heeft dat dus geen zin en met mijn 
speciale corona crisis consult tarief van 60 euro per uur/ 1 euro per minuut (intake of vervolgconsult) en omdat ik 1x per 2 maanden 

https://www.youtube.com/watch?v=8TQ_vcVi3X0
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mijn cliënten consulteer, volledig test, behandelplan maak (ik werk systemisch hiërarchisch in lagen steeds dieper met de behandeling). 
In heel 2021 zal ik mijn tarief van 60 euro per uur / 1 euro per minuut handhaven. Chronisch zieken zijn al financieel de dupe en ik vind 
het belangrijk dat mijn behandeling beschikbaar blijft voor iedereen. 
  

Dus als u wilt overstappen informeer dan goed: 
  

Wil je zeker weten: bel dan met uw zorgverzekering en vraag of Natuurgeneeskundige Consulten worden vergoed van 
Natuurgeneeskundig Therapeut: Monica van der Lem aangesloten bij beroepsvereniging BATC met registratienr: BR-01127. 
  
Belangrijk! er kunnen geen enkele garantie geven omtrent vergoedingen door uw zorgverzekeraar in 2021 

NB. Je kunt aan dit overzicht geen rechten en of plichten ontlenen. Ik heb mijn best gedaan om wat meer overzicht te creëren, met de 
intentie je op weg te helpen. Controleer zelf zorgvuldig je polisvoorwaarden. 

Inmiddels ben ik zo gespecialiseerd & autodidact “in wat ik kan” – getuige mijn websites – dat dit ook niet meer in het hokje 
past van zorgverzekeraars. Ik volg mijn bijscholingen bij Dr. Ben Lynch in USA en volg ook andere artsen en therapeuten welke 
werkzaam zijn, en hun kennis delen met betrekking tot Integrative Medicine en Nutrigenomics op internationaal nivo! Dit is 
van een veel hoger – en meer up to date / nieuwetijdse kennis – nivo dan het gangbare bijscholingsnivo in Nederland. 
Daarom ben ik ook begonnen met “Genetics & Lifestyle“ als educatie centrum, omdat ik vind dat we in Nederland achter lopen. 
Op deze manier zal ik mijn passie voortzetten met mijn EIGEN specialismen, authenticiteit, autodidactie, talenten en 
vermogens, research/onderzoeken en development/ontwikkelingen, wetenschappelijk en “evidence based” medicine, om 
mensen te helpen met hun complexe gezondheidsvragen en dit ook als educatie aan te bieden via “Genetics & Lifestyle“ 

 

EPIGENETISCH TESTMODEL 

deobellen  (nadat ik meer dan 10 jaar een praktijkruimte had). Ik gebruik hiervoor het programma “WhatsApp” (voorheen gebruikte ik 
Skype). Indien u twijfelt over een videobellen consult, plan dan “de 10 minuten gratis kennismaking” om te kijken en het testen te 
ervaren. Lees ook de ervaringen van cliënten op mijn website en Facebook: https://www.lichaamenenergieinbalans.nl/ervaringen-
van-clienten/ 

Meer informatie hierover klik hier 

 

Van 2008 tm 2011 testte ik 4 jaar mijn cliënten met E.A.V. = Electro Acupunctuur volgens Voll. 
Van 2012 tm 2017 testte ik 6 jaar mijn cliënten met Asyra PRO = meest geavanceerde, flexibele en gebruikersvriendelijke bio-
energetisch testapparaat. 
Vanaf begin 2017 (wat reeds begonnen was in 2012) heb ik al mijn kennis en ervaring vertaald naar een Epigenetisch Testmodel, 
waardoor kan ik nog beter dan met EAV en of Asyra PRO kan testen, en kan bepalen wat de behoeften en de belastingen zijn, met een 
testmethode die reproduceerbaar en vergelijkbaar is. Hierdoor kan ik met precisie een op maat behandelplan samenstellen. 
Van juni tm december 2017 testte ik zowel Asyra PRO als ook het door mij ontwikkelde Epigenetische Testmodel tijdens al 
mijn consulten, eind 2017 kwam ik tot de conclusie, op basis van empirisch bewijs, dat mijn Epigenetische Testmodel veel 
beter en accurater was bij alle consulten! dan wat de Asyra PRO mij kan bieden. Het door mij ontwikkelde Epigenetische 
Testmodel, op basis van mijn vakkennis en ervaring, is tevens hierarchisch en systemisch. 
De afgelopen 13 jaar heb ik mij getraind en ontwikkeld in het waarnemen van de reacties van het autonome zenuwstelsel (mijn enorme 
hoge gevoeligheid is mijn Kracht). Het autonome zenuwstelsel kan niet liegen en is niet te beinvloeden! De meeste cliënten in mijn 
praktijk kunnen dit ook zelf waarnemen tijdens het consult. Dit samen met de VAS polsdiagnostiek (= autonome reflex test) stelt mij in 
staat om met precisie therapeutica (een combinatie van: supplementen, herbals, homeopathie/bio-resonantie, Thiol free dieet, COMT 
dieet, glutamaat-arm dieet en het fruit dieet van Dr. Morse) te kiezen en een op maat behandelplan samen te stellen wat tevens 
gebaseerd is op mijn enorme kennis over Nutrigenomics en methylatie: de biochemie en systeembiologie van het menselijk lichaam 
(met genetica/SNPs, tekorten en of teveel met: vitaminen, mineralen, eiwitten, vetzuren, hormonen, neurotransmitters) in samenhang 
met Lyme en co-infecties en andere belastingen met micro-organismen (zoals virus, schimmel en parasiet), mycotoxinen, 
vaccinatieschade, miasma’s, ontregelingen op hersenkern niveau, HPU, belastingen met toxinen, straling, zware metalen, thiol(zwavel)-
intolerantie en pre- en pro-biotica. 
Dit alles heb ik sinds 2017 vertaald naar een mijn EPIGENETISCH TESTMODEL waarbij ik tijdens het testen van de autonome 

reflex  = de reactie van het automatische zenuwstelsel (deze is niet beinvloedbaar! en deze testmethode is tevens ook reproduceerbaar 
en vergelijkbaar) helder krijg wat er speelt in de ontregelde biochemie in relatie tot: ontgifting (lever / nieren / lymfe / cellulair), 
energiehuishouding (ATP / citroenzuurcyclus), inflammatie (vrije radicalen / NO cyclus / cytokinen)  en de belastingen met: virus, 
virusresten, schimmel, parasiet, bacterien, Lyme en Co-infecties etc, die ook weer de biochemie ontregelen! Hierdoor kan een passende 
en causale behandeling worden samengesteld. Bij 75% van de clienten in mijn praktijk is er sprake van een overactieve NO-
cyclus! Meer info “overactieve No-cylcus” 
In 2016 tm 2020 heb ik veel geleerd over verschillende technieken voor trauma healing, stress release en mindset zoals oa.: 
somatic experiencing, hypnose, regression, mindset en re-training the mindset, vergroten van body awareness en het helen van 
het innerlijke kind. Dit kan ook waardevol zijn als onderdeel van een behandeling met een of meerdere “Innerlijke Reis” 
sessie(s). Meer info “Innerlijke Reis” sessie  
Met mijn achtergrond als Medisch Analiste Klinische Chemie & Hematologie kan indien wenselijk of nodig (altijd in 
overleg/samenspraak en toestemming van de cliënt) aanvullend bloedonderzoek/ontlastingsonderzoek / Genetica-SNPs 
onderzoek worden gedaan, hierbij maak ik gebruik van: samenwerking met de huisarts/behandelend arts, of op eigen initiatief: PRO 
HEALTH laboratorium, Medivere testen en 23andMe/SmartDNA. Ik werk ook op integraal-, klinisch- en wetenschappelijk niveau. 

http://www.geneticsandlifestyle.nl/
http://www.geneticsandlifestyle.nl/
https://www.lichaamenenergieinbalans.nl/ervaringen-van-clienten/
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https://www.lichaamenenergieinbalans.nl/no-cyclus-overactief/
https://www.lichaamenenergieinbalans.nl/innerlijke-reis/


   

 

Wat betekent Epigenetisch / Epigenetica? 

= alle factoren van invloed op het menselijk lichaam, behalve de genen. 
Chronische klachten en ziekten zijn een optelsom! van de epigenetische factoren! en niet de genetica! 
Epigenetische factoren verstoren juist ook de biochemie / stofwisseling. 

Waarom suppletie op basis van een Gene Report 23andMe geen juiste keuze is? 

Omdat Genexpressie! wordt beïnvloed door Epigenetica! 

Genexpressie is de mate waarmee het DNA van een gen gekopieerd wordt naar messenger RNA (mRNA) of andere RNA’s en mRNA 
vertaald wordt naar een aminozuursequentie wat bv een enzym is. Dit proces bestaat uit twee stappen: transcriptie van DNA in mRNA 
en translatie van mRNA naar eiwitten. Verschillen in genexpressie zijn wat een cel zijn eigen karakter of functie geeft. 
Het is wel zo, dat ik door al deze kennis over de biochemische pathways met genetica (23andMe)en epigenetica meer inzichten heb 
gekregen, welke ik ook toepas met mijn Epigenetische Testmodel en het samenstellen van een passend behandelplan. 

 

  

http://www.lichaamenenergieinbalans.nl/wp-content/uploads/2017/12/20171211_093552.jpg
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WERKVORMEN 

Bekijk het uitklapmenu in de menubalk voor meer informatie. 

 
• /Nutrigenomics 

• /Nutrigenomics 

• /23andMe / SmartDNA Genetisch Profiel Analyse 

• /23andMe / SmartDNA Genetisch Profiel Analyse 

• /Orthomoleculaire Geneeskunde 

• /Beyond Balance Protocol 

• /Nutramedix Protocol 

• /Epigenar Protocol 

• /Energetische Geneeskunde 

• /Homeopathie 

• /Ultra Moleculaire Frequenties 

• /Enzymtherapie 

• /Dr. Schüssler Celzouten 

• /Voeding & Bloedgroepdieet 

• /Bloed-, Urine- en Ontlastingonderzoek 

• /Bloedonderzoek 

• /Bloesemremedies 

https://www.lichaamenenergieinbalans.nl/nutrigenomics/
https://www.lichaamenenergieinbalans.nl/nutrigenomics-2/
https://www.lichaamenenergieinbalans.nl/23andme-smartdna-genetisch-profiel-analyse/
https://www.lichaamenenergieinbalans.nl/23andme-smartdna-genetisch-profiel-analyse-livewello/
https://www.lichaamenenergieinbalans.nl/orthomoleculaire-geneeskunde/
https://www.lichaamenenergieinbalans.nl/beyond-balance-protocol/
https://www.lichaamenenergieinbalans.nl/nutramedix-protocol/
https://www.lichaamenenergieinbalans.nl/epigenar-protocol/
https://www.lichaamenenergieinbalans.nl/energetische-geneeskunde/
https://www.lichaamenenergieinbalans.nl/homeopathie/
https://www.lichaamenenergieinbalans.nl/ultra-moleculaire-frequenties/
https://www.lichaamenenergieinbalans.nl/enzymtherapie/
https://www.lichaamenenergieinbalans.nl/dr-schussler-celzouten/
https://www.lichaamenenergieinbalans.nl/voeding-bloedgroepdieet/
https://www.lichaamenenergieinbalans.nl/bloed-urine-en-ontlastingonderzoek/
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• /Emotional Freedom Techniques (EFT) 

• /Energetisch Management 
  

NUTRIGENOMICS 

Nutrigenomics is een nieuwe wetenschap over de effecten van 
voedingsmiddelen en voedselbestanddelen op genexpressie. Hierbij is het onderzoek gericht op het identificeren en begrijpen van de 
interacties, op moleculair niveau, tussen voedingsstoffen (en dus ook supplementen) met het genoom, de genen dus! 

Genetische variaties spelen een zeer belangrijke rol in de methylatie! 
De aanwezigheid van een mutatie in een gen, wordt SNP (Single Nucleotide Polymorfismen = Enkel-nucleotide polymorfie) genoemd. De 
afwijking van de SNP’s is vaak een belangrijke factor in het identificeren van de onderliggende oorzaak van de onevenwichtige 
methylatie. Een SNP kan voorkomen in één of beide genen. 
Wanneer een mutatie aanwezig is op 1 van de 2 van de genen, is er sprake van heterozygoot polymorfisme (+/-). Geeft ca. 20% – 50% 
functieverlies. 
Wanneer een mutatie aanwezig is op beide genen, is er sprake van homozygoot polymorfisme (+/+). Geeft ca. 50 – 100 % functieverlies. 
Wanneer geen mutatie aanwezig is op beide genen, is er sprake van een normaal gen (-/-). Geeft 0% 
functieverlies.                                                                                                                 
                                                                                                           (Heterozygoot = 1 gen van moeder OF vader)  <=>  (Homozygoot = 2 genen van 
moeder EN vader) 
  
  
Elk deel van de methylering route, en dat zijn er heel veel, kan worden beïnvloed door SNP’s. De populairste en meest bestudeerde is MTHFR. 
Als dit gen, wat ook het MTHFR-enzym aanstuurt bv 80% functie verlies heeft omdat men een homozygoot gemuteerd gen heeft, dan 
heeft dit een zeer grote gevolgen voor de gehele methylatie, met alle gevolgen van dien. Zo bestaat er ook bv. de SNP die MTR heet, dit 
gen stuurt het enzym methionine synthase aan, wat essentieel is bij de vorming van methylcobalamine (bio actief vitamine B12). Indien 
men een heterozygoot gemuteerd gen heeft met een functie verlies van bv 40%, dan kan het lichaam dus significant minder 
methylcobalamine (bio actief vitamine B12) produceren! Ook weer……….. met alle gevolgen van dien! 
Deze wetenschap is nog in de kinderschoenen en haar bijdrage aan de volksgezondheid in het komende decennium wordt als zeer belangrijk 
beschouwd. 
Nutrigenomics is gericht op het ontwikkelen van een goed begrip van hoe het hele lichaam reageert op een voedingsmiddel 
via systeembiologie door onderzoek naar het effect van een enkel gen op voedingsstoffen (en dus ook supplementen). 

https://www.lichaamenenergieinbalans.nl/emotional-freedom-techniques/
https://www.lichaamenenergieinbalans.nl/energetisch-management/
http://www.lichaamenenergieinbalans.nl/mthfr/
http://www.lichaamenenergieinbalans.nl/mthfr/
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In Nederland wordt hier nog heel weinig mee gedaan, net zoals met MTHFR. 
Het is mogelijk om de SNP’s te laten testen in Amerika bij 23andMe 
Shipping wordt naar Nederland gedaan, wordt door DHL aan huis afgeleverd. 
In het buisje moet een bepaalde hoeveelheid speeksel worden gedaan. 
Met DHL wordt het weer thuis opgehaald en terug gestuurd naar 23andME in Amerika. 
Afhankelijk van de dollarkoers kost deze test ca. 170 euro.  
  
Meer informatie en instructies op de pagina: 23andMe Genetisch Profiel Analyse 
  
In Amerika noemen ze dit “Personalized Medicine” 
  
  
  
  
  
  

 

Monica van der Lem heeft speciale testen samengesteld en geprogrammeerd in haar Asyra (deze testen zijn uniek!), om 
verminderde werking van MTHFR en de methylatie op bio-energetische wijze te testen en te analyseren. Ook is zij op de hoogte 
van de klinische onderzoeksmogelijkheden, indien wenselijk en of nodig! 
Monica kan de behandeling reguleren indien er bijwerkingen zijn op 5-MTHF. Zij is, autodidact, past deze behandelmethode reeds 
toe en is op de hoogte van de behandelprotocollen van MTHFR / Methylatie / Nutrigenomics van de specialisten uit Amerika: Dr. 
Ben Lynch en Dr. Amy Yasko. 
Orthomoleculaire geneeskunde TO THE NEXT LEVEL! 
In 2015 zal zij haar kennis gaan bezegelen met een opleiding hierin, die zij bij het opleidingsinstituut van Dr. Ben Lynch zal gaan 
volgen. 
  

 

 
  
  
Vanaf begin 2015 worden de eerste 23andMe testen bij sommige cliënten reeds gedaan, mede op verzoek van client zelf. 
Persoonlijke noot Monica van der Lem, begin 2015 heb ik ook zelf mijn genetisch profiel mbv de 23andMe test laten analyseren. 
Hierbij heb ik bewijs gekregen dat ik inderdaad genetische erg zwak ben om methylcobalamine (vitamine B12 dus!) op peil te houden in 
mijn lichaam! 
  

 

http://www.lichaamenenergieinbalans.nl/23andme-genetisch-profiel-analyse/
http://www.lichaamenenergieinbalans.nl/wp-content/uploads/2015/01/23andme-test-foto.jpg


 

 
  
Bestel jouw 23andMe testkit hierboven: en ontdek de verstoringen van de genen en enzymen met betrekking van bv. de vitamine B12 
stofwisseling en MTHFR en de methylatie stofwisseling. 
  

 

                                                                                                   Zoals Hyppocrates reeds zei: Laat voeding uw medicijn zijn! 
 

                                                                        

 
 

Bekijk ook de volgende pagina’s voor meer informatie: 
VITAMINE B12-TEKORT 
  
METHYLATIE STOFWISSELING 
  
MTHFR 
  
  

Bekijk mijn onderstaande VIDEO presentatie OVER MIJN WERKWIJZE waarin ik 
uitleg waarom suppletie op basis van een 23andMe / Gene report NIET JUIST is!! 

  
 

23ANDME SMARTDNA ANALYSE 

an de genen en enzymen met betrekking van bv. de vitamine B12 stofwisseling en MTHFR en de methylatie stofwisseling. 

Indien men een SmartDNA Genetisch Profiel Analyse wenst, neem contact op om uw testkit te bestellen bij Lichaam en Energie in 
Balans. 
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Monica van der Lem is gespecialiseerd in 23andMe en SmartDNA 
Genetisch Profiel Analyse, het zogenaamde vakgebied: Nutrigenomics! 
In 2014 tm heden = MTHFR / Methylatie / Nutrigenomics bij het opleidingsinstituut van Dr. Ben Lynch en seminars van Dr. Amy 
Yasko, minimaal 500 studie-uren in de vorm van online webinars, video’s, podcasts, geschreven artikelen en DVD’s. Gepland is dat 
Monica eind 2017 de opleiding “MTHFR – Methylatie – Nutrigenomics” bij Dr. Ben Lynch gaat volgen. 

In Maart 2016 heeft Monica ook de 3-daagse intensieve Masterclass voor SmartDNA professionals gevolgd. 

  

 

  

 
Wil je meer leren over 23andMe en hoe deze tool toe te passen als behandelaar (uitsluitend bedoeld voor artsen en therapeut) 
door regulatie van de genetica en epigenetica mbv voeding, lifestyle en supplementen?! 
Voor meer info KLIK HIER 

 

23andMe in mijn praktijk en voor cliënten 

LET OP! EERST! is een normaal intake consult nodig om te kunnen beoordelen wat de mogelijke oorzaak / oorzaken kunnen zijn 

van uw klachten / ziekten. Tijdens dit eerst consult kunt u wel de volgende gratis rapporten uitgeprint meenemen: 
https://geneticgenie.org/methylation-analysis/ 
https://geneticgenie.org/detox-profile/ 
  
Het is mogelijk om de SNP’s (de erfelijke afwijking van bepaalde genen) te laten testen in Amerika bij 23andMe Shipping wordt 
naar Nederland gedaan, wordt door toegezonden per post. 

http://www.geneticsandlifestyle.nl/
wlmailhtml:%7b31E6EB89-24A8-41B1-A897-D191CE15834C%7dmid://00000073/!x-usc:https://geneticgenie.org/methylation-analysis/
wlmailhtml:%7b31E6EB89-24A8-41B1-A897-D191CE15834C%7dmid://00000073/!x-usc:https://geneticgenie.org/detox-profile/
http://www.lichaamenenergieinbalans.nl/wp-content/uploads/2015/05/SmartDNA-Monica-van-der-Lem.png
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In het buisje moet een bepaalde hoeveelheid speeksel worden gedaan. 
Hierna volgt u de bijgevoegde instructies. 
  
23andMe Genetisch Profiel Analyse geeft meer inzichten met betrekking tot o.a. de methylatie, vitamine B12 stofwisseling, 
foliumzuur stofwisseling, of MTHFR genmutaties aanwezig zijn, het vermogen om energie te kunnen produceren, het vermogen om 
te ontgiften, het risico op oxidatieve stress en het vermogen om neurotransmitters te kunnen aanmaken en afbreken.Een genetisch 
profiel laat een pre-dispositie zien, een bepaalde aanleg, maar dit is nog geen garantie en of bewijs dat de bij behorende enzymen 
en metabolieten inderdaad ontregeld zijn. 
  
Deze methode staat nog in de kinderschoenen van de geneeskunde en wordt in Amerika “Personalized Medicine” genoemd. 
  

Na het eerste normale intake consult, zal in overleg met de client bepaald worden of onderstaande rapporten nodig / wenselijk 
zijn 
  
De rapporten dient u zelf te regelen in pdf door het uploaden van uw rawdate vanuit 23andMe!!! van MTHFR SUPPORT Variant 
Report & Excipient Report (de zogenaamde Sterling App) 
en NUTRAHANKER reports: 
– Methylation/detoxification report and interactive tool ($37 for the complete nutritional guide) 
– Carrier Status report ($23) 
– Celiac report ($20) 
  

Deze geven dan meer informatie welke door Monica van der Lem kan worden beoordeeld en mogelijk nuttig kunnen zijn voor uw 
behandeling. 
Deze dient u te downloaden en te emailen voordat u op consult komt. 

De andere rapporten van andere aanbieders zijn niet nodig! 
  
Deze analyse is niet geschikt voor zelfzorg en dient samen met een therapeut en of arts, die hier bekend mee is, als mogelijk 
onderdeel van een behandeling toegepast worden. De grootste fout die men kan maken is door supplementen te gaan slikken op 
basis van het gene report! 
  

Chronische klachten en ziekten zijn een optelsom! van de epigenetische 
factoren! en niet de genetica. 
Epigenetische factoren verstoren juist de biochemie / stofwisseling. 
  

 van de genen en enzymen met betrekking van bv. de vitamine B12 stofwisseling en MTHFR en de methylatie stofwisseling. 

Indien men een SmartDNA Genetisch Profiel Analyse wenst, neem contact op om uw testkit te bestellen bij Lichaam en Energie in 
Balans. 
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Monica van der Lem is gespecialiseerd in 23andMe en SmartDNA 
Genetisch Profiel Analyse, het zogenaamde vakgebied: Nutrigenomics! 
In 2014 tm heden = MTHFR / Methylatie / Nutrigenomics bij het opleidingsinstituut van Dr. Ben Lynch en seminars van Dr. Amy 
Yasko, minimaal 500 studie-uren in de vorm van online webinars, video’s, podcasts, geschreven artikelen en DVD’s. Gepland is dat 
Monica eind 2016 de opleiding “MTHFR – Methylatie – Nutrigenomics” bij Dr. Ben Lynch gaat volgen. 

In Maart 2016 heeft Monica ook de 3-daagse intensieve Masterclass voor SmartDNA professionals gevolgd. 

 

Chronische klachten en ziekten zijn een optelsom! van de epigenetische 
factoren! en niet de genetica. 
Epigenetische factoren verstoren juist ook de biochemie / stofwisseling.  
 

  

  

  

  

Bekijk mijn onderstaande presentatie waarin ik uitleg waarom suppletie op 
basis van een 23andMe / Gene report NIET JUIST is!! 

 

ORTHOMOLECULAIRE GENEESKUNDE 

•  
HOME 

• OVER 

• TARIEVEN 

• EPIGENETISCH TESTMODEL 

• WERKVORMEN 

• GESPECIALISEERD IN 

• BIJSCHOLINGEN & LEZINGEN 

• CONTACT 

https://www.lichaamenenergieinbalans.nl/
https://www.lichaamenenergieinbalans.nl/
https://www.lichaamenenergieinbalans.nl/over/
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https://www.lichaamenenergieinbalans.nl/contact/
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• ERVARINGEN VAN CLIËNTEN 

• INTAKE 

• DOELSTELLINGEN BEHANDELPLAN 

• NO-CYCLUS OVERACTIEF! 

• INNERLIJKE REIS 

–  Orthomoleculaire Geneeskunde
 

Natuurgeneeskundig Therapeut Monica van der Lem gebruikt alleen 
Orthomoleculaire supplementen van hoge kwaliteit, met een goede samenstelling, met goed  opneembare vormen (biocompatibiliteit) 
van vitamine, mineralen, vetzuren, enzymen en andere micro-nutriënten. 
Er is een diversiteit aan verschillende merken en voedingssuplementen tegenwoordig verkrijgbaar, hierdoor is er wel degelijk verschil 
van kwaliteit! Orthomoleculaire voedingssupplementen worden op bio-energetische wijze getest tijdens het consult mbv Asyra PRO / 
IDT. 

 

Orthomoleculaire geneeskunde gaat vanaf heden naar THE NEXT LEVEL! 

                                                                Meer informatie op de pagina’s VITAMINE B12-
TEKORT en METHYLATIE en MTHFR en NUTRIGENOMICS 
  

 

Ivm de vernieuwde wetgeving is hierover geen informatie beschikbaar op deze website. 
Neem contact op voor uw vragen omtrent de behandelmogelijkheden. 

 

BEYOND BALANCE PROTOCOL 

herbaliste Susan McCamish.  
Monica van der Lem is opgeleid en gespecialiseerd in het toepassen van het Beyond Balance Protocol. 

Sinds maart 2014 werkt Monica ook met het Beyond Balance protocol. Ook volgde zij een bijscholing hierin welke werd 
gegeven door arts Katharina Deutsch.  Zij is opgeleid door de ontwikkelaar van het Beyond Balance Protocol Herbaliste Susan 
McCamish. 
In december 2015 heeft Monica de “Advanced Applications of the Beyond Balance Formulas” bijgewoond welke werd gegeven 
door de Susan McCamish, het brein, de ziel en het kloppende hart van Beyond Balance uit USA. 
Ivm de vernieuwde wetgeving is hierover geen informatie beschikbaar op deze website. 
Neem contact op voor uw vragen omtrent de behandelmogelijkheden. 

NUTRAMEDIX PROTOCOL 
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Dr. Lee Cowden.  
Monica van der Lem is opgeleid en gespecialiseerd in het toepassen van het Nutramedix Protocol. 

Ivm de vernieuwde wetgeving is hierover geen informatie beschikbaar op deze website. 
Neem contact op voor uw vragen omtrent de behandelmogelijkheden. 

ENERGETISCHE GENEESKUNDE 

steeds meer nieuwe inzichten komen.   
Dr. Bruce Lipton (de biologie van de overtuiging) = website = YouTube 
Dr. Masaru Emoto (water heeft geheugen en is een energiedrager) = website = YouTube 

Rupert Sheldrake (morfogenetische velden, collectief herinnering en bewustzijn)  = website = YouTube 

Lynne McTaggart (journalist Nieuwetijds Geneeskunde) = website = YouTube 

Rupert Sheldrake and Bruce Lipton A Quest Beyond the Limits of the Ordinary 
  
  

 
 

HOMEOPATHIE 

s: ὅμοιος, homoios, gelijksoortig en πάθος, pathos, lijden of ziekte) is een alternatieve geneeswijze gebaseerd op het 
gelijksoortigheidsbeginsel. De homeopathische behandeling bestaat uit het voorschrijven 
van homeopathica, potentiëringen (stapsgewijze sterke verdunningen in combinatie met schudden) van stoffen die in pure vorm 
dezelfde symptomen als de te bestrijden ziekte zouden oproepen. Homeopathie wordt daarom tot de pseudo 
wetenschappen gerekend. 
De homeopathische leer kent het gelijksoortigheidsbeginsel als premisse. Dit beginsel volgt het adagium similia similibus 
curentur :”het gelijkende wordt door het gelijkende genezen”. Het stelt dat een ziekte genezen kan worden door een middel voor te 
schrijven dat bestaat uit een verdunde oplossing van een stof die dezelfde symptomen veroorzaakt als de ziekte. Een voorbeeld is 
de nosode (Grieks nosos, ziekte), gemaakt van de ziekteverwekker of ziek weefsel. Daarnaast stelt de homeopathische leer 
de hypothese dat tijdens het potentiëren, waarbij de grondstof of oertinctuur in een aantal stappen extreem verdund en geschud 
wordt, de werking van de grondstof overgaat op het oplosmiddel. 
Homeopathische middelen worden bereid op basis van een extract van minerale, plantaardige of dierlijke oorsprong, dat 
bij toediening in pure vorm geacht wordt symptomen te geven die lijken op die van de te bestrijden ziekte. Het extreem verdunde 
eindproduct wordt geacht zonder bijwerkingen de ziektesymptomen te doen verdwijnen.  
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 Homeopathische middelen worden bereid op basis van een zogenaamde oertinctuur, of op basis van verwrijving van stoffen in 
melksuiker met een vijzel. Een oertinctuur is een geconcentreerd extract van minerale, plantaardige, dierlijke of 
zelfs menselijke oorsprong (de zogenaamde nosoden). De tinctuur of verwrijving wordt in stappen verdund waarbij bij elke 

verdunning telkens flink moet worden geschud, het zogeheten ‘potentiëren’. Dit heet zo, omdat bij deze bewerking het middel 
geacht wordt aan kracht te winnen: de “energiesignatuur” = “frequentie” neemt toe. Bovendien kunnen daardoor ook giftige stoffen 
als middel gebruikt worden, bijvoorbeeld arseen. Het schudden vindt plaats door de fles met de oplossing krachtig tegen een 
verend oppervlak te slaan. Hahnemann gebruikte hiervoor zijn in leer gebonden notitieboek, tegenwoordig wordt dat meestal 
machinaal gedaan door fabrikanten die zich hierbij aan de regels van Good Manufacturing Practice dienen te houden. Hahnemann 
experimenteerde veel met het aantal schudslagen, uiteindelijk adviseerde hij 10 slagen omdat hij ontdekt had dat hij daarmee 
betere resultaten boekte. Moderne homeopathische laboratoria hanteren tussen de 10 en 100 slagen. 
De uiteindelijk verkregen vloeistof wordt verdeeld over korrels of tabletten. Na droging hiervan is de homeopathische remedie klaar. 
Een praktische reden waarom Hahnemann voor het verdunnen heeft gekozen kan zijn dat een flink aantal van de stoffen die hij 
gebruikte giftig zijn bij onverdund gebruik. Ook Hahnemann was bekend met de relatie tussen dosis en effect voor deze stoffen. 
Verdunnen voorkwam in ieder geval dat de patiënt aan de behandeling overleed, iets wat bij de allopathische artsen uit de tijd van 
Hahnemann regelmatig voorkwam. Bron (tekst gedeeltelijk en aangepast) http://nl.wikipedia.org/wiki/Homeopathie 

Nieuwetijds Homeopathie!  

Monica van der Lem past ook Nieuwetijds Homeopathie toe. Hierbij valt te denken aan bv: homeopathische verdunningen van 
verschillende vormen van Vitamine B12, Matridonials, Lanthaniden, Imponderables en Inspiring homeopathy. Monica heeft in 2013 en 
2014 ca. 10 dagen stage gelopen bij Hans Reijnen, hier heeft zij veel geleerd over Nieuwetijds Homeopathie. Nieuwetijds Homeopatie is 
vooral geschikt voor Hoog Sensitieve Personen (HSP) en Nieuwetijds Kinderen. 
Voor meer informatie over homeopathie zijn de volgende online publicaties zeer interessant:   
HOMEOPATHIE: DAAR ZIT WAT IN!  
DE LEUGEN VAN DE HOMEOPATHIE LEUGEN 

ZWITSERLAND ERKENT HOMEOPATHIE 

 
Ivm de vernieuwde wetgeving is hierover geen informatie beschikbaar op deze website. 
Neem contact op voor uw vragen omtrent de behandelmogelijkheden. 

BLOED URINE ONTLASTING ONDERZOEK 

bloed, urine en ontlasting. Hierbij wordt gebruik gemaakt van reguliere onderzoeken, welke worden uitgevoerd door : RP Vitamino 
Analytic en/of Laboratorium Pro Health en/of ELN. Prijzen en kosten van de bloed-, urine- en ontlastingonderzoeken zijn op 
aanvraag verkrijgbaar. Vraag naar de mogelijkheden per email, telefoon of tijdens uw consult. Hieronder een overzicht wat er o.a. 
mogelijk is: 
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Feces-programma (ontlasting onderzoek) De darmen geven een weerspiegeling van onze gezondheid. Noodzakelijk voor een 
goed werkend immuunsysteem is een gezonde spijsvertering. Mbv deze test wordt de ontlasting onderzocht op : vertering, de 
samenstelling van de darmflora, gisten en schimmels. 
Parasitologie Fecesanalyse Dit onderzoek voor het opsporen van veel onduidelijke klachten van belang zijn. Parasieten 
veroorzaken chronische ontstekingen en grijpen in het metabolisme van de gastheer in. Parasieten kunnen bij een verstoorde 
darmflora en verstoorde barrière-resistentie een sterk pathologisch potentiaal ontwikkelen. Microscopisch wordt er getest op : 
entamoeba coli, blastocistis hominis, wormen, wormeitjes en immunologisch wordt er getest op : entamoeba histolytica, 
cryptosporidium, giardia lamblia 
Virulente factoren Fecesanalyse Bij dit onderzoek wordt gekeken in hoeverre de darmflora of vaginale flora, of gedetecteerde 
potentieel pathogenen van de patiënt in staat zijn schadelijke effecten uit te oefenen. Deze test is van belang bij chronische ziekten 
en recidive. 

Alpha-1 antitrypsine Fecesanalyse Geschikt om in een heel vroeg stadium een ontsteking te detecteren. Anti-transglutaminase 
sIgA Fecesanalyse Om een glutenintolerantie / allergie aan te tonen (samen met “Antigliadine sIgA”). 
Antigliadine sIgA Fecesanalyse Om een glutenintolerantie / allergie aan te tonen (samen met “Anti-transglutaminase sIgA”). 

Beta defensin 2 Fecesanalyse Dit onderzoek geeft inzicht in de niet-specifieke slijmvliesafweer. 

Calprotectine Fecesanalyse Voor opsporing van darmontstekingen. 

EPX (eosinofiele proteïne X) Fecesanalyse Om een voedingsallergie uit te sluiten. 

PMN Elastase Fecesanalyse Een verhoogde waarde wijst op een (chronische) ontsteking. 
Secretorisch immuunglobuline A (sIgA) Fecesanalyse Dit onderzoek geeft duidelijkheid over de functie van het 
darmgeassocieerde immuunsysteem. 

Tumor M2PK Fecesanalyse Hiermee kunnen carcinomen in de dikke darm ontdekt worden. 

Pancreas-elastase Fecesanalyse Om vast te stellen of er sprake is van een excretorische pancreasinsufficiëntie (EPI). 

 
SKB test Bloedtest (d.m.v. vingerprik) De SKB test bestaat uit twee verschillende onderzoeken, namelijk de ROTS test en de SKL 
test. Dit zijn tests die los staan van elkaar. Het combineren van deze twee verschillende tests verhoogt de betrouwbaarheid en 
nauwkeurigheid van de diagnose aanzienlijk. Hierbij wordt inzicht verkregen over : allergieën, adrenale stress, hormonale storing, 
hypercalcemie, nierenbelasting, zuurstof verwerking, longfunctie verstoring, dysbiose, schimmel-belasting, Vit B12/ Foliumzuur 
gebrek, stolling bloed, zenuwzwakte, ijzergebrek, leverbelasting, mangaangebrek, seleniumgebrek, kopergebrek, cobaltgebrek, 
zinkgebrek, blokkade gluthation-peroxidase, blokkade SOD, metabolische beoordeling en ernstige stofwisselingsstoring. 
Laboratorium Pro Health is een breed opgezet laboratorium met een uitgebreid onderzoekspakket en diverse testen die uniek zijn. 
Een kort overzicht van wat er o.a. mogelijk is : Routine lab. onderzoek in bloed : hematologie, klinische chemie, serologie, 
hormonen, etc. Bijvoorbeeld Vit D3, Cholesterol, schildklier hormonen (FT3 en FT4 en TSH). ImuPro 300 
voedselovergevoeligheidsonderzoek op 266 allergenen + uitgebreid dieet advies. 
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–  Emotional Freedom Techniques (EFT)
 

Na het behalen van EFT Level 1, 2 en 3 (gecertificeerd door WORLD CENTER FOR EFT – Gary Graig), is Paramedisch 
Natuurgeneeskundig Therapeut : Monica van der Lem, één van de eersten in Nederland, die het EFT- SB examen heeft behaald bij het 
Nederlands EFT Examen Bureau. 

 
EFT = Emotional Freedom Techniques ; is ontwikkeld door Gary Craig, en is een krachtige Energetische Psychologie methode. Negatieve 
gedachten en onverwerkte emoties, bewust en/of onbewust, veroorzaken verstoringen in het energiesysteem van het lichaam. EFT kan 
deze verstoringen herstellen door in een bepaalde volgorde op specifieke meridiaanpunten te kloppen, terwijl verbaal de emoties en/of 
het trauma-evenement hardop opgezegd worden. Hierdoor is het mogelijk de emoties en stress te ontladen en te verwijderen uit het 
lichaam. 

EFT maakt het mogelijk om onverwerkte opgeslagen emoties te verwerken, zodat deze geen negatief effect meer hebben op het 
geestelijk en lichamelijk welzijn. Ookal wordt 

EFT aangeprezen als zelfhulptechniek, is het raadzaam om eerst EFT te doen met een therapeut die bekwaam is met de EFT methodiek. 
Een ervaren therapeut kan meer hulpzaam zijn bij een doelgerichtere aanpak, waardoor teleurstellingen, bij louter en alleen zelfhulp, 
worden voorkomen. In overleg, kunnen verschillende thema’s of belastende gebeurtenissen, als huiswerk, thuis, worden “geklopt”. Zo is 
het mogelijk om systematisch te werken, wat de effectiviteit sterk verhoogd! 

EFT zorgt voor bevrijding van emotionele klachten door een eenvoudige vorm van psychische acupressuur. Tijdens het toepassen van 
EFT is het niet nodig je levensverhaal te vertellen, en is het niet nodig om alles sterk her te beleven, of om in een groot tranendal te 
belanden. EFT zorgt voor onmiddelijke uitdoving van het stress-gevoel, waardoor tranen vaak niet eens de kans krijgen om te gaan 
rollen. 

EFT is effectief bij 85% van de mensen en biedt een pijnloze, complete en blijvende oplossing (mits systematisch toegepast). EFT is ook 
wetenschappelijk bewezen effectief. Uit onderzoeken blijkt dat de positieve werking van EFT beter scoort dan EMDR en Cognitieve 
Therapieën. 

EFT valt echt onder de noemer ; EET HET EN JE WEET HET ! 

Voor mensen die nu nog anti-depressiva gebruiken is eerst overleg nodig met de therapeut, alvorens er EFT mogelijk is. Het gebruik van 
anti-depressiva, angstremmers en anti-epileptica vertraagt de behandeling met EFT aanzienlijk! Er is dan 2 tot 5 keer meer behandeling 
nodig! 

  

EFT kan NIET worden toegepast bij: – mensen met een persoonlijkheidsstoornis – borderline syndroom – meervoudige 
persoonlijkheidsstoornis – narcistische persoonlijkheidsstoornis – schizoïde persoonlijkheidsstoornis – schizotypische 
persoonlijkheidsstoornis – theatrale persoonlijkheidsstoornis – schizofrenie – mensen die nu nog anti-depressiva gebruiken – mensen 
die last hebben van paranoia. Voor mensen die voldoen aan één of meerdere genoemde criteria en dit niet melden geldt: Iedereen draagt 
zelf verantwoordelijkheid voor zijn of haar eigen gedrag, zowel tijdens consulten als buiten de consulten. Een ieder blijft ten alle tijden 
persoonlijk verantwoordelijk voor wat hij/zij met EFT doet. Verantwoordelijkheid kan nimmer worden afgeschoven aan Lichaam en 
Energie in Balans, Monica van der Lem, en de mensen die EFT gepattenteerd hebben of uitgevonden. 

 

ENERGETISCH MANAGEMENT 
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–  Energetisch Management
 

 
Geopatische belasting (aardstralen, wateraders), electrosmog en allerlei soorten straling, kunnen een belastende factor zijn. 
Paramedisch Natuurgeneeskundig therapeut, Monica van der Lem, kan fijnstoffelijke energieën waarnemen en meten. Om deze 
aardstralen, wateraders, electrosmog en straling te kunnen waarnemen en meten, wordt gebruik gemaakt van een wichelroede, en om 
verschillende energiewaarde te kunnen vaststellen wordt  gebruik gemaakt van een pendel. 

Het gaat hierbij om o.a. boviswaarde = kwaliteit van energie (schaal 0 tot 10.000) en prikkeleenheden = belastende prikkels = stress 
(schaal 0 tot 2700) 

Boviswaarde                                                                                                Prikkeleenheden 
0 – 4250 = ontkrachtend en ziekmakend                                                       0 – 600 = zeer goede woon/werk plek 

4250 – 5500 = belastend                                                                             600 – 1300 = goede woon/werk plek 

5500 – 6500 = neutraal                                                                              1300 – 1700 = neutraal 

6500 – 8500 = opbouwend en vitaliserend                                            1700 – 2100 = vage ziekten en klachten 

8500 – 10.000 = sterk opbouwend en sterk vitaliserend                      2100 >> = zeer ernstig ziek (chronisch) 

De mens heeft een boviswaarde van ca. 6500, alles wat een lagere boviswaarde heeft, kost een mens dus energie, en alles wat een hogere 
boviswaarde heeft, geeft een mens juist energie en is dan ook opbouwend voor het menselijk lichaam. Zo heeft alles een boviswaarde. 
Bv. van alles wat we kunnen eten en drinken en ook de verschillende plekken waar we ons bevinden. Als men zich bevindt op een plek 
met een boviswaarde van 4200 en met prikkeleenheden 1600 ; dan kost dit een mens energie om op deze plek te zijn en is zo’n plek dan 
ook zeer belastend voor het lichaam. Als dit gaat om onze slaapplaats, dan is het nog meer belastend voor het lichaam, want tijdens de 
slaap is het lichaam 400 keer meer gevoeliger voor aardstralen, wateraders, electrosmog en verschillende soorten straling. Bij een te 
hoge geopatische belasting is het lichaam niet meer in staat om te herstellen, en het lichaam verzuurd sneller en mineralen en vitaminen 
en allerlei belangrijke stoffen voor het lichaam, worden minder goed opgenomen. 

Voor ieder mens, en vooral bij zieke mensen, is het belangrijk om de slaapplaats, het bed, te controleren, of deze plek belastend is. Als dit 
het het geval is, dan is het noodzaak om een slaapplaats te maken die neutraal of opbouwend is voor het lichaam. Dit kan door het 
verplaatsen van het bed en/of het plaatsen van een Energie Box Bovis. Bij belaste slaapplekken hebben mensen vaak last van : 
verschillende soorten hoofdpijn (van licht drukkend tot hevige hoofdpijn), onrustige benen, onrustige gevoelens, slecht kunnen 
ontspannen, slecht kunnen inslapen en doorslapen, tijdens slaap vaak plassen, koud optrekken en kil gevoel in huis, concentratie-
verlies, stijf en stram wakker worden in de ochtend, nachtmerries en kan er een scala aan geestelijke- en lichamelijke klachten optreden. 
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De Energie Box Bovis is rond en heeft een afmeting van ca. 18cm in diameter en is 13 cm hoog. De box is van blank hout. De inhoud 
ervan is het grootsbewaarde geheim. De Energie Box Bovis is ontwikkeld door Stef Freriks van www.energetisch-management.nl De 
Energie Box Bovis zorgt ervoor dat de boviswaarde wordt verhoogd naar ca. 6800 en de prikkeleenheden worden verlaagd naar ca. 600 
; zodat de woon- en slaapplek, opbouwend en vitaliserend is voor het lichaam. De Energie Box Bovis heeft een stralingsveld van ca. 50 
meter (alle kanten op). Tevens vlakt de Energie Box Bovis de negatieve effecten voor een gedeelte af van o.a. electrosmog van 
stroomleidingen en stopcontacten, straling van dect-telefoons. 

HUIS KOPEN ?? Laat eerst energetisch management doen alvorens u een huis koopt en de kamers 
inricht. 

 

GESPECIALISEERD IN 
 

NO CYLUS OVERACTIEG  

Heeft u een overactieve NO-cyclus? In mijn praktijk heb ik “2 soorten cliënten”. 

1. deze mensen behandel ik met supplementen, homeopathie en herbals en deze mensen hebben na 3 behandelingen in 6 maanden tijd 
(1x per 2 maanden 1 consult met specifiek getest behandelplan) en deze mensen zijn dan 75% tot 100% van hun klachten kwijt. 

2. deze mensen behandel ik met supplementen, homeopathie en herbals en deze mensen hebben kunnen zeer weinig verdragen (dat 
blijkt dan ook als ik volledig getest heb tijdens de intake), hebben veel intollerante reacties op supplementen, homeopathie en herbals 
en deze mensen hebben vaak al veel behandelaars gehad en worden eigenlijk niet beter van de veelheid aan supplementen die ze al 
jaren lang innemen en proberen, vaak ook met averse reacties. Dit zijn de mensen die een overactieve NO-cyclus hebben! 

Overal overgevoelig voor zijn komt door een enorme verdichting van het systeem/lichaam, door inflammatie en ook 
verzuring! Deze verdichting zorgt ervoor dat je slecht kan ontgiften en daardoor dus ook averse reacties hebt op stimulatie 
mbv supplementen, want je hebt geen ruimte in je lichaam om de reacties ten gevolge daarvan te metaboliseren. Iedereen met 
chronische klachten en ziekten is verzuurd, de verzuring geeft ook weer meer inflammatie en hoe meer inflammatie hoe meer het 
systeem verdicht is. Dit heeft ook spin-inversie als gevolg! louter als gevolg want spin-inversie is geen oorzaak! De causale behandeling 
is inbreken op de overactieve NO-cyclus met het “LOW & SLOW” protocol en het milieu in het lichaam veranderen, hierbij zijn Thiol Free 
dieet en het Fruit dieet van Dr. Morse (The Magic! zit in het fruit! niet de groenten!) ook vaak adviseerde behandelstrategieën om het 
verdichte systeem/lichaam weer langzaam te gaan openen, dit moet ook langzaam, want indien dit te snel gebeurd dan zijn er wederom 
vaak veel averse en intolerante reacties. 
Wat betekend overactieve NO-cyclus? 
In de NO-cyclus wordt onder invloed van bacterien, lyme en co-infecties, virussen, schimmels, parasieten, trauma, early lifestress 
(kind)patronen, heel veel NO geproduceerd (stikstofmonoxide) wat vervolgens veel inflammatie geeft met andere stoffen die dan hieruit 
weer gevormd worden zoals peroxinitriet, in combinatie met te veel geproduceerde superoxides (door de belastingen met bacterien, 
lyme en co-infecties, virussen, schimmels, parasieten) wordt er nog meer inflammatie geproduceerd, en deze inflammatie is alles 
bepalend bij klachten en ziektebeelden. 
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Het menselijk lichaam is een systeem biologie, een soort van meet en regeltechniek. Deze overactieve NO-cyclus met veel inflammatie 
zorgt voor vele ontregelingen in het lichaam met oa: 
– verminderd vermogen om te methyleren, de oplossing is NIET meer methylgroepen gaan slikken, vaak geeft dit ook averse en 
intollerante reacties. 

– verminderd vermogen om te ontgiften, de oplossing is NIET meer detoxers gaan slikken, vaak geeft dit ook averse en intollerante 
reacties. 

– verhoogd verbruik van vitaminen en mineralen, de oplossing is NIET meer vitamines en mineralen gaan slikken, vaak geeft dit ook 
averse en intolerante reacties. 

Daarbij komt ook kijken dat het overactieve immuunsysteem, door de belastingen met bacterien, lyme en co-infecties, virussen, 
schimmels, parasieten, trauma, early lifestress (kind)patronen. Hierdoor kom het vaak in een staat van allergie, zogenaamde mastcel 
activiatie wat weer veel histamine productie geeft, de oplossing is NIET nog meer vitamines, mineralen, omega vetzuren, eiwitten en 
detoxers etc gaan slikken, vaak geeft dit ook averse en intollerante reacties. 

WAT IS DE OPLOSSING DAN WEL? Inbreken in de NO-cyclus met een causale (oorzakelijke!) behandeling van bacterien, lyme en co-
infecties, virussen, schimmels, parasieten, en hiervoor gebruik ik samengestelde herbal preparaten uit Amerika die deze micro-
organismen doden en waar ook detox ondersteuning in is verwerkt en ik gebruik ook soms homeopathie hiervoor. Supplementen zoals 
vitamines, mineralen, omega vetzuren, eiwitten en detoxers zijn hier niet geschikt voor! en daarom wordt men ook niet beter terwijl 
men al jaren lang veel van dit soort middelen slikt! Voor de behandeling van trauma en early lifestress (kind)patronen gebruik ik 
frequentie middelen die kunnen helpen bij stress release van onverwerkte emoties en ik kan “Innerlijke Reis” sessies doen waarbij 
vanuit voelen en awareness stress/kindpatronen worden opgehelderd en geneutraliseerd worden, hierdoor neemt dan de chronische 
NO productie af.. 
“LOW & SLOW” PROTOCOL doordat ik veel van dit soort mensen heb behandeld (75% van de mensen in mijn praktijk hebben een 
overactieve NO-cyclus) en ik test met behulp van de reacties van het autonome zenuwstelsel heb ik dit protocol ontwikkeld. Ik werk 
maar met max 2 middelen (die uittesten met een verbeterende autonome zenuwstelsel reactie) die kunnen inbreken op een overactieve 
NO-cyclus en dan begin ik met alleen maandag en donderdag 1 druppel hiervan. Dagelijks doseren werkt niet bij deze zeer 
overgevoelige mensen, dat geeft te veel detox bijwerkingen waardoor de behandeling weer gestaakt moet worden. Dan heb ik 1 per 2 
weken kort contact (waar geen extra kosten aan zijn verbonden) en kom ik met advies om de dosering op te bouwen. Te snel opbouwen 
geeft ook weer  te veel detox bijwerkingen waardoor de behandeling weer gestaakt moet worden. De kunst is om LOW & SLOW voor 
langere tijd te doen, wel 4 tot 12 maanden en dan zonder  te veel detox bijwerkingen positief therapie resultaat te behalen. 

Voorbeelden uit mijn praktijk met “LOW & SLOW” protocol 

– vrouw met zware – bedlegerig) ME/CVS (chronische vermoeidheid) met depressie en angsten: na 9 maanden 35% fitter en 75% 
minder last van depressie en angsten (behandeling met 1 samengestelde herbal mix en 2 ondersteunende supplementen) 

– vrouw met ME/CVS (chronische vermoeidheid) met angsten en veel pijnen in de gewrichten: na 9 maanden 75% fitter en 75% minder 
last van angst en 50% minder pijn in de gewrichten (behandeling met 2 samengestelde herbal mixen en 3 ondersteunende 
supplementen) 

https://www.lichaamenenergieinbalans.nl/innerlijke-reis/
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– vrouw met veel allergische reacties, mastcel activatie, na 6 maanden behandelen 35% minder last van haar allergieen (behandeling 
met 1 homeopathisch middel en 2 ondersteunende supplementen) 

– vrouw met migraine aan de zijkant van haar hoofd wat uitstraalt naar haar oog, na 1 “innerlijke reis consult” opgehelderd en 
geneutraliseerd wat haar zoveel stress gaf wat haar de migraine gaf, 85% minder last en als ze weer een beetje last heeft weet ze nu hoe 
ze dit zelf kan verminderen omdat ik haar technieken en awareness heb geleerd mbv een “Innerlijke Reis” sessie. 
Dit zijn mensen die al jaren ziek zijn en van alles geprobeerd hebben en niks werkt en ze hebben ook overal last van, totdat ze bij mij 
komen, want met mijn manier van testen mbv autonome zenuwstelsel kan ik heel fijn gevoelig testen en ook veel averse reacties 
voorkomen. Voor al mijn cliënten geldt dat ik maar met max 5 a 6 middelen werk per behandelronde van 2 maanden, als je causaal test 
en werkt heb je ook niet meer middelen nodig! De kunst is het juiste te vinden en het juiste toe te passen! 

Meer voorbeelden uit mijn praktijk: 

– mensen melden dat als je een paar dagen hun supplementen en of B12 niet innemen dat ze zich dan echt snel slechter voelen, dit is een 
typisch kenmerk van een overactieve NO-cylcus! dit heeft niets met tekorten te maken, vaak slikt men deze supplementen al langer en 
wat men louter doet is een klein beetje inflammatie blussen, dat is waarom men zich slechter voelt als men het niet meer inneemt, de 
inflammatie gaat omhoog en dat geeft nog meer klachten. 

Inflammatie blussen mbv supplementen is maar een druppel op de gloeiende plaat! En geen effectieve behandeling! Inbreken op de 
overactieve NO-cyclus en deze causaal behandelen is de kunst! Elke client krijgt persoonlijke begeleiding van mij  hierbij omdat het echt 
een zeer precies werk is waarbij overstimulatie voorkomen dient te worden. 
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Thiol Free Diet als voedingsadvies indien er sprake is van thiol-intolerantie in het lichaam. Thiolen zijn bepaalde zwavelverbindingen in 
voedsel. Dit kan bepaald worden met oa: het Epigenetisch Testmodel, bloedonderzoek en 23andMe. Sinds juni 2017 maak ik veel 
gebruik van dit dieet advies, omdat zeer veel mensen op thiol-intolerant testen met de 4 markers in mijn Epigenetische Testmodel. 
Thiol-intolerantie heeft meerdere effecten op het ontregelen van de systeem biologie / biochemie van het menselijk lichaam, hierdoor 
wordt vooral meer ammoniak geproduceerd, wat een zeer belastende factor kan zijn bij chronische klachten / ziekten. Ammoniak is 
giftig voor het lichaam en veroorzaakt inflammatie, in alle cellen, dit kan een rol spelen bij oa. lever/nier/lymf ontgifting, neurologische 
inflammatie, darmklachten met diarree en obstipatie (de inflammatie door de ammoniak geeft versnelde of vertraagde uitlaat van de 
ontlasting). De inflammatie door de ammoniak geeft verslechtering van detox vermogen van lever/nier/lymf en verslechtering van de 
energiehuishouding. Ook geeft ammoniak verminder vermogen om neurotransmitters aan te maken (door verlaging van BH4). Dit is dus 
een zeer grote factor in de systemische ontregeling van de biochemie van lichaam. 

Veel cliënten in mijn praktijk hebben baat bij dit dieet en melden significante vermindering van hun klachten. Door heel veel minder 
Thiolen te eten, verminderd de ammoniak belasting en kan de stofwisseling op vele fronten verbeteren. Dit effect is niet met 
supplementen te bereiken. 

Zelf proberen kan! Eet 2 maanden Thiol Free en bekijk wat het voor je doet. Twijfel je en wil je bepaald hebben of het van belang is voor 
jouw stofwisseling, plan dan jouw consult om dit te testen, met 1 consult kan dit goed bepaald worden. 

Nederlandse vertaling als pdf:  Thiol free dieet 
Op Facebook is er de besloten groep: Thiol Free Inspiration voor uitsluitend recepten 
Bronvermelding, meer uitleg, vertaling van, en met toestemming van Andy 
Cutler: www.livingnetwork.co.za/chelationnetwork/food/high-sulfur-sulphur-food-list/ 
Meer uitleg: https://drjockers.com/cbs-mutation-low-sulfur-diet/ 
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LYME – BORRELIOSIS – “WOLF IN SCHAAPSKLEREN” ?! …………. ZEER ONDERSCHAT! 
De jaarlijkse “Week van de Teek” heeft in de maand april zeer veel aandacht gekregen. In allerlei media, televisie en internet, is er veel 
aandacht geschonken aan teken, tekenbeten en het risico op het krijgen van de Ziekte van Lyme. Grote dikke krantenkoppen en 
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headliners in nieuws melden dat de Ziekte van Lyme de afgelopen jaren explosief is toegenomen en dat deze infectieziekte zich als een 
olievlek aan het verspeiden is. Het RIVM meldt een zorgelijke verviervoudiging in 20 jaar tijd. Volgens het RIVM ontwikkelen ca. 25.000 
mensen per jaar de Ziekte van Lyme in meer of mindere mate. RIVM start tevens een onderzoek meer inzicht te krijgen in de oorzaken 
van langdurige klachten na behandeling voor de ziekte van Lyme, het ‘LymeProspect’ onderzoek. Het LymeProspect onderzoek is een 
samenwerkingsverband tussen het RIVM, AMC, Radboud UMC en Gelre ziekenhuizen Apeldoorn. 
Het is een mooi “Teken” dat er eindelijk meer aandacht hiervoor is, want het is hard nodig, daar vele Lyme-patienten op erkenning van 
hun ziekte zitten te wachten! Worden ZIJ wakker??!…………… 
  
Op 5 juli 2017 meldt het prominente Amerikaanse ABC NEWS dat het Amerikaanse CDC, Center of Disease Control and Prevention, verklaart 
dat Lyme testen niet betrouwbaar zijn en dat een negatieve test niet altijd juist is. CDC adviseert vanaf nu meerdere Lyme testen te 
doen. http://abcnews.go.com/top…/lifestyle/health/lyme-disease.htm 
  

 

WAT TE DOEN BIJ EEN TEKENBEET? 

Het  correct verwijderen van de teek is uiteraard heel belangrijk. Er is maar 1 JUISTE manier van het 
verwijderen van een teek! 
Lees deze dus 1 keer aandachtig door, want zodra u ooit eens dit moet doen, kan dit van cruciaal belang zijn! 
Zie website van Stichting Tekenbeetziekten  www.tekenbeetziekten.nl 
Bestel daar de SAFECARD, om teken te verwijderen, die je als handige card altijd bij je kan hebben. 
  

 

WIST U DAT ???!!! 
De borrelia bacterie kan je als mens ook oplopen door insectenbeten (mug, vlo, huisstofmijt, horzel) en deze bacterien bevinden zich 
ook op onze voedsel. Tevens zijn ze sexueel overdraagbaar en zijn ze aangetoont in menselijk traanvocht bij besmette personen. Een van 
de grootste besmettingsfactoren is het speeksel van huisdieren zoals hond en kat. Wist u dat een infectie ook mogelijk is zonder rode 
kring en huidafwijkingen?!  

 
Het einde is zoek met deze spirocheet bacterien infectie welke kunnen leiden/lijden tot wel een scala van ca. 350 
ziektebeelden/klachten. 
De Amerikaanse arts Dr. Cowden, expert in de behandeling van o.a. Lyme en mede testontwerper voor de Asyra, zegt dat in meer dan 
50% van de gevallen bij de mensen met chronische ziekten/aandoeningen deze Lyme bacterien en co-infecties een zeer belangrijke rol 
spelen! 

Borrelia heeft verschillende nare eigenschappen, zo eet het magnesium, cysteine en mangaan op, hierdoor ontstaan er tekorten en heeft 
dit veel gevolgen. Tevens kan zij de vitamine D receptor (VDR) blokkeren. Dit heeft ernstige gevolgen voor de gezondheid, waarbij de 
het immuunsysteem alleen maar zwakker wordt. Hierdoor kunnen de co-infecties ook een belastende rol gaan spelen, met alle gevolgen 
van dien! 
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Co-infecties kunnen zijn: Babesia, Bartonella, Ehrlichia, Rickettsia, Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma, Yersina enterocolitica, Herpes 
Simplex type 1 en 2, Cytomegalie Virus, Toxoplasma gondii, Epstein-Bar-Virus, en de herpesvirussen HVV6 en HVV8. 

In Amerika spreek met ipv Lyme ook wel over MSIDS: Multi Systemic Infectious Disease Syndrome. Chronische Lyme vindt plaats in 
85% van het gehele lichaam en maar voor 15% in het zenuwstelsel. Lyme is dus een “a whole body disease”. 
Monica van der Lem maakt ook gebruik van de vragenlijst voor co-infecties welke ontwikkeld is door ArminLabs. ArminLabs is 1 van de 
top laboratoria op het gebied van klinische testen voor Lyme en co-infecties. Armin Schwarzbach ontwikkelde, op basis van zijn kennis 
en onderzoek, een vragenlijst voor artsen en therapeuten om op basis van de verschillende symptomen de mate van de 
verschillende  co-infecies, Ehrlichia – Babesia –  Rickettsia – Bartonella – Chlamydia Pneumoniae – Chlamydia Trachomatis – Yersinia – 
Mycoplasma – Coxsackie virus – Epstein Barr Virus / Cytomegalie virus, te kunnen bepalen. Uit zijn eigen onderzoek is gebleken dat de 
uitkomst van deze vragenlijst overeen kwam met de klinische laboratorium uitslagen. Een handige “tool” dus om sneller te kunnen 
werken als behandelaar. 

In Nederland is het laboratorium PRO HEALTH gespecialiseerd in de klinische testen met betrekking tot Lyme en co-infecties en is het 
in mijn praktijk mogelijk om bloedonderzoek te laten doen, bv: SERA SPOT en MELISSA LTT, deze testen zijn veel meer betrouwbaar 
dan de standaard testen via huisarts / ziekenhuis. 
  

Vaak is er ook sprake van biofilm. Biofilm is een laag micro-organismen omgeven door zelfgeproduceerd slijm vastgehecht aan een 
oppervlak. Deze slijmlaag wordt ook ECM oftewel “Extracellulare Matrix” of Glycocalyx genoemd. Extracellulaire matrix kan tot 75 – 
95% van de biomassa van een biofilm omvatten, en maar 25 – 5% bacteriën. De CDC (Centre of Disease Controle) schat dat er bij ca. 
65% van de infecties ook biofilm aanwezig is. Het schijnt dat biofilms tot wel 1000x meer resistent kunnen zijn tegen anti-biotica, dan 
de bacterien zelf. Terugval van de patient kan komen door stress, hierdoor verhoogd het adrenaline gehalte en dit laat de biofilm weer 
toenemen. Behandeling van de biofilm in een latere fase van de behandeling is belangrijk! 

 

BEHANDELMOGELIJKHEDEN  

De Asyra PRO/IDT kan verschillende bacterien op bio-energetische wijze 
analyseren. Ook is er vaak sprake van co-infecties met andere bacteriën of virussen. Lyme is de “nieuwe Syphilis”. En zo wordt deze 
spirocheet, met zijn capaciteit tot muteren en zichzelf onherkenbaar kunnen maken voor het immuunsysteem, een belangrijke factor in 
de behandeling van chronische klachten en -ziekten, daar deze reeds een pandemie is. Hiernaast een aantal afbeelding van een selectie 
van de test- en behandelmogelijkeden. 

http://prohealth.nl/
http://www.lichaamenenergieinbalans.nl/wp-content/uploads/2013/11/Schermafbeelding-2015-04-23-om-22.10.39.png
http://www.lichaamenenergieinbalans.nl/wp-content/uploads/2013/11/Schermafbeelding-2013-12-29-om-14.42.04.png


  

  

  

  

Ook heeft Monica van der Lem, zelf samengestelde en geprogrammeerde testen, om een analyse te kunnen maken met betrekking tot 
Lyme en de co-iinfecties. Tevens is zij op de hoogte van de verschillende behandelprotocollen: 

– Ki Science Biological Lyme & Detox Support Protocol  (Dr. Dietrich 
Klinghardt) 
– Beyond Balance Protocol (Susan McCamish) 
– Nutramedix Protocol (Dr. Lee Cowden) 
– Buhner Protocol (Stephan Buhner) 
– Vitakruid TCM Formule Protocol 
– Epigenar Protocol (Dr. F. Kuipers) 
– Kaardebol Protocol 

                                                                                         
In december 2012 heeft Monica van der Lem deelgenomen aan “Lyme deel 1” bijscholing van het ARVINON Kennis Instituut voor 
Complementair Geneeskunde, welke werd gedoceerd door Dr. F. Kuipers. In Maart 2013 deelgenomen aan “Lyme deel 1+2” bijscholing 
van het ARVINON Kennis Instituut voor Complementair Geneeskunde, welke werd gedoceerd door Dr. F. Kuipers. In Maart 2013 en 
April 2013 tevens deelgenomen aan 2 terugkomdag van deze opleiding. Ook heeft ze deelgenomen aan het Lyme Congres van Nutramin 
in 2013. In 2015 volgde Monica nog verschillende bijscholingen over Lyme bij SOHF met oa. de 2 daagse Lyme Specialist. In 2015 en 
2016 bezocht Monica ook verschillende Lyme Congressen met top sprekers. 

Sinds maart 2014 werkt Monica ook met het Beyond Balance protocol. Ook volgde zij 2x een bijscholing hierin welke werd 
gegeven door arts Katharina Deutsch.  Zij is opgeleid door de ontwikkelaar van het Beyond Balance Protocol Herbaliste Susan 
McCamish. 
In december 2015 heeft Monica de “Advanced Applications of the Beyond Balance Formulas” bijgewoond welke werd gegeven 
door de Susan McCamish, het brein, de ziel en het kloppende hart van Beyond Balance uit USA. 
Sinds oktober 2016 is Monica van der Lem ook geregistreerd “Member of ILADS”   ILADS = International Lyme and Associated 
Diseases Society. 
  
Optimaliseren van vitamine B12, de methylatie en de detoxificatie, is van groot belang bij Lyme en co-infecties. 
Meer informatie op de pagina’s VITAMINE B12-TEKORT en METHYLATIE en MTHFR en NUTRIGENOMICS 
  

 

INTERNATIONAAL LYME CONGRES 2015 
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Op 10 &11 april, organiseerde INVINTRO B.V. en SURON de tweedaagse 
conferentie van Internationaal TOP nivo! 
  

“Integrale Behandelmethoden van de Ziekte van Lyme en Co-infecties” 
  

                 2 dagen een bomvol programma, met zeer interessante presentaties van: 

 
Monica van der Lem heeft deelgenomen aan dit congres en heeft 2 nieuwsbrieven geschreven met een verslag van beide dagen. 
Bekijk de nieuwsbrieven voor meer informatie: 
  

NIEUWSBRIEF APRIL 2015 LYME DEEL 1 

NIEUWSBRIEF APRIL 2015 LYME DEEL 2  
DOWNLOAD VERSLAG LYME CONFERENCE 2015 – door Monica van der Lem (PDF) 

http://ymlp.com/zlnyul
http://ymlp.com/zgZbZ3
http://www.lichaamenenergieinbalans.nl/wp-content/uploads/2015/04/VERSLAG-LYME-CONFERENCE-2015-INVINTRO-BV-SURON-door-Monica-van-der-Lem.pdf
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Bekijk de VIDEO IMPRESSIE  

 
 

 

Op 12 en 13 september 2015 heeft Monica deelgenomen aan het Lyme Congres te Antwerpen, georganiseerd door de Belgische 
Beroepsvereniging voor Orthomoleculaire Wetenschappen (BBOW) 

Saturday Participants are welcome from 9 am 

10.00-10.15 
Rudy Proesmans, MD, Chairman of BBOW, 
Introduction 

10.15-11.00 
Pol De Saedeleer, RPharm 
Lyme Fundamentals: Lyme as a Multi-System Disease 

11.00-12.15 
Richard Horowitz, MD 
An Introduction to Lyme and Associated Tick-borne Diseases in the 21st Century 

12.15-13.30 LUNCH 

13.30-15.00 
Richard Horowitz, MD 
Why Can’t I Get Better? Using the 16 Point MSIDS Map for Resistant Chronic Disease 

15.00-15.30 BREAK 

15.30-16.15 
Professor De Meirleir 
Immune Dysregulation in Tick-Borne Diseases 

16.15-17.00 
Marjo Valonen, MD 
Case reports: Herbal and nutritional treatment protocols in Lyme and co-infections 

17.00-17.30 Q&A 

17.30-18.30 BBOW invites all participants, speakers and partners to a networking drink 

Sunday Participants are welcome from 8 am 

09.00-09.30 

Valerie Opsomer, PhD 
Bioengineer specialised in risk analysis 
Surveillance, Tick Control and Case management for Ticks and Associated diseases in Belgium 

09.30-10.15 
Lorene Amet, MD 
Identifying and Treating Chronic Infection Issues in Childhood Autism 

10.15-10.45 BREAK 
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10.45-12.00 
Richard Horowitz, MD 
Tick-Borne Co-Infections: Presentation, Diagnosis and Treatment 

12.00-12.45 
Rudy Proesmans, MD 
Thyroid and Adrenal Dysfunction in Chronic Lyme 

12.45-14.00 LUNCH 

14.00-14.45 
Armin Schwarzbach, MD, PhD 
Overview Diagnostic Tests for Lyme and Co-infections 

14.45-16.00 
Richard Horowitz, MD 
Clinical Studies and Treatment Options in Lyme-MSIDS 

16.00-16.30 BREAK 

16.30-17.00 Q&A 

  

 
 

Ivm de vernieuwde wetgeving is verdere uitleg niet mogelijk. 
Voor uw vragen omtrent de behandelmogelijkheden neem contact op. 

 

VITAMINE B12 TEKORT 

• EN 

• INTAKE 

• DOELSTELLINGEN BEHANDELPLAN 

• NO-CYCLUS OVERACTIEF! 

• INNERLIJKE REIS 

–  Vitamine B12-tekort?!
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Inmiddels heb ik al meerdere keren de 1-daagse bijscholing georganiseerd: Vitamine B12-tekort in relatie tot MTHFR met 
inleiding methylatie, 23andMe en Nutritional Genomics. Voor artsen, therapeuten en een ieder die geïnteresseerd is in B12. Als je 
meer wilt weten over hydroxyB12, methylB12, adenosylB12 en foliumzuur, folinezuur en methylfolaat, met de bijbehorende 
samenhang: ao. de methylatie.  
  
  
In 2013 werden bij een onderzoek onder de Rotterdamse bevolking bij 70.000 personen (willekeurig) vastgesteld dat er in ruim 45% van de 
bepaling van vitamine B12 in serum  de waarde kleiner was dan 200 pmol/L was, ongeacht leeftijd of geslacht. Eigenlijk had dus 45% een 
vitamine B12-tekort! Dit onderzoek werd gedaan onder auspiciën van Prof. Dr. J. H. Richardus, hoogleraar Infectieziekten en Publieke 
Gezondheid van het Erasmus MC en Dr. S. de Lathouder, klinisch chemicus van de STAR-MDC ; beide nemen deel aan de “Vitamin B12-
Deficiency Research Group”. 
  
Monica van der Lem, heeft sinds het jaar 2000 al reeds ervaring met vitamine B12 als ex-ME-patient en als Natuurgeneeskundig Therapeut 
(sinds 2008) en is gespecialiseerd in de behandeling van vitamine B12-tekort. Reeds 15 jaar geleden moest zij al vitamine B12, in de vorm 
van hydroxocobalamine, dagelijks spuiten en vandaag de dag kan zij niet zonder methylcobalamine en adenosylcobalamine suppletie. 
Zonder B12 suppletie daalt haar B12 tot 130 pmol/L wat duidelijk veel te laag is. Als Natuurgeneeskundig Therapeut behandelde zij 
de afgelopen 13 jaar meer dan 2000 cliënten en bijna allemaal kregen zij vitamine B12 suppletie als onderdeel van de behandeling. 
  
Wat opvallend is dat het overgrote deel van de mensen met een vitamine B12-tekort, juist wel voldoende vitamine B12 uit hun dieet binnen 
krijgen. Het lijkt erop dat er wat mis is met de opname en “verbruik” van vitamine B12 IN DE CEL!? 
  

 

Monica van der Lem kan met haar Epigenetische Testmodel testen welke vormen “in het nu” op de stofwisseling passen, 
hierbij wordt getest: HydroxoB12, MethylB12, AdenosylB12, foliumzuur, folinezuur en methylfolaat. Ook worden andere 
stoffen zoals oa. vitamine B1 en lithium getest daar deze weer te maken hebben met de opname van B12.  Indien nodig en of 
wenselijk kan tevens met regulier bloedonderzoek onderzocht worden, hierbij zijn oa. de volgende bepalingen van belang: 
totaal serum B12, totaal serum foliumzuur (liever alle foliumzuur metabolieten), aktiefB12 (HoloTC), homocysteïne, 
methylmalonzuur, antistoffen tegen pariëtale cellen en/of intrinsiek factor en MTHFR en andere SNPs in relatie tot de 
vitamine B12 stofwisseling.  

 

In 2013, 2014 en 2015 werkte Monica met de behandeling met vitamine B12, voor een gedeelte, volgens de inzichten en het beleid 
van Neerlands vitamine B12-pionier homeopathisch arts Hans Reijnen. Hierbij worden de hogere doseringen met 
methylcobalamine en de adenosylcobalamine toegepast. Maar regelmatig kiest zij tijdens een behandeling (ook) voor vitamine B12 in de 
vorm van hydroxocobalamine. Deze laatste heeft met name te maken met het feit wat er wel of niet ontregeld is in de methylatie en/of 
er sprake is van nitrostress (overactieve NO-cycle). De afgelopen jaren kreeg Monica steeds meer inzichten. 1-zijdig hoog gedoseerde 
B12 vormen geven wel bij veel mensen klachten vermindering, maar is voor een groep mensen niet een causale (oorzakelijke) 
behandeling, dit heeft te maken met het feit dat bij deze groep mensen, inmiddels is dit 75% van mijn cliënten, een zware overactieve 
NO-cyclus hebben, vanuit belastingen met virussen, lyme bacterien, straling en traumata. Deze hoge NO (stikstofmonoxide) productie 
geeft veel inflammatie (door peroxinitriet vrije radicaal) en dus de klachten! Door het geven van hoge doseringen B12, vang je het NO 
weg, verminder je inflammatie en gaan mensen zich beter voelen, mensen denken dan dat het door de B12 komt, maar de causaliteit 
(oorzaak) hiervan ligt dan niet bij B12-tekort, maar bij een zwaar overbelaste NO-cyclus hebben, vanuit belastingen met virussen, lyme 
bacterien, straling en traumata. Meer informatie overactieve NO-cyclus 
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Vitamin B12 in Relation to Oxidative Stress: A Systematic Review 

Vitamin B12 appears to possess antioxidant properties. Some evidence appears to suggest that lower B12 status is related to increased pro-
oxidant and decreased antioxidant status, both overall and for subclinically deficient individuals compared to those with normal B12 status. 
In vitro evidence in human aortic endothelial cells showed that supplementation of physiologically relevant concentrations of 
cyanocobalamin (a B12 form commonly used in supplements) decreases superoxide levels in the cytosol and the mitochondria, though the 
mechanism of action can be debated. In vitro experiments in cell-free systems and neuronal cells corroborated these findings. Similar results 
were also reported in vivo in Long-Evan rats: superoxide bursts in retinal ganglion cells were significantly reduced by B12 administration, 
resulting in increased cell survival. The authors suggest that the enzymatically processed B12 acts as a direct superoxide scavenger. 
Subclinical B12 deficiency, tentatively defined as 119–200 pmol/L serum B12, may thus contribute to oxidative stress and the onset of age-
related diseases. Nevertheless, the body of evidence overall tentatively supports the role of B12 as a modulator of redox homeostasis. 
Although total serum B12 is certainly the most widely applied marker to assess B12 status, novel markers, such as MMA and holo-TC, have 
been introduced as better indicators of functional B12 status. However, most researchers still primarily opt for serum B12 assessment to 
quantify B12 status, perhaps due to financial or practical considerations. It has been shown that serum B12 values can be high despite 
intracellular depletion [7], indicating functional deficiency. Although such deficiency is most often caused by genetic afflictions, it can also 
occur in otherwise healthy individuals [7]. This may partially explain the large variation found in serum B12 assessment in some included 
studies. Fedosov et al. acknowledge that even holo-TC and MMA are likely not completely independent markers of B12 status and propose a 
combined indicator, called 4cB12, that includes serum B12, Hcy, holo-TC, and MMA. Evidence from studies on B12 status in relation to 
oxidative stress consistently suggests that lower B12 status is related to increased pro-oxidants and decreased antioxidants, both overall 
and for subclinical B12 deficiency compared to normal B12 status. However, due to a lack of prospective research, consensus on appropriate 
biomarkers, and interventions focusing specifically on B12, causality cannot be established. It is therefore imperative that, in the future, 
agreed-upon gold standard assessments for B12 status and oxidative stress are established. In addition, prospective cohort studies and RCTs 
in healthy individuals with specific focus on B12 and oxidative stress are warranted to establish causality. If the triage theory proves true, 
the incidence of age-related diseases could potentially be lowered significantly by adequate B12 intake.Volledige wetenschappelijke 
onderzoek: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6412369/ 
  
De hogere doseringen foliumzuur en vitamine D3 (altijd Calcitriol checken), volgens de inzichten van Hans Rejnen, gebruikt Monica NIET! 
als behandeling in haar praktijk! De redenen hiervan zijn te lezen op de pagina MTHFR. Foliumzuur, folinezuur en 5-MTHF wordt toegepast 
volgens de inzichten van de Amerikaanse MTHFR-specialisten: Dr. Ben Lynch & Dr. Amy Yasko. (zie MTHFR)  
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Monica heeft in 2013 en 2014 ca. 10 dagen stage gelopen bij Hans Reijnen. In November 2014 volgde Monica ook de 2-daagse 
bijscholing van Hans Reijnen over zijn BNS-therapie en Dimensio Spirito.                                        
Bent u een B12-persoon? Persoonskenmerken van de B-twaalver: 
vaak Hoog Sensitieve Personen – zijn puristen – houden van schoonheid – sterk verbonden met de natuur- telepathische vermogens – 
de hogere zintuigen meer uitgesproken ontwikkeld – nemen soms de aanwezigheid van entiteiten en/of andere energievormen waar – 
heel liefdevolle mensen – diep en helder weten – incarnatie problemen – kunnen zich voelen als een vreemdeling op aarde of hebben het 
gevoel te leven in de omgekeerde wereld – bijna altijd visueel-ruimtelijke leerlingen – beelddenker – vaak ook auditief leerlingen – 
laatbloeier – gemis of gevoel van een verloren tweelinghelft – bestaansrecht – moederschap – schending van de Integriteit van de Vrouw 
/ Moeder Aarde – goddelijke taak – opmaken voor je ware bestemming -groot gevoel voor eerlijkheid – geeft nooit op, blijft zoeken 
totdat het antwoord kloppend  en compleet is. (Bron: Nieuwsbrief 46-13 Hans Reijnen) 

 

 
 

Monica van der Lem heeft uitgebreid wetenschappelijke onderzoeken bestudeerd. Hieruit is een syllabus door haar samengesteld 
over vitamine B12, vitamine B12-tekort, foliumzuur, folinezuur, 5-MTHF en MTHFR. De samenstelling van de syllabus levert voor veel 
artsen, therapeuten, beroepsoefenaars en iedereen die geïnteresseerd is, die net als Monica vragen op dit specialistische vakgebied 
hebben, meer kennis op. De aangeboden informatie, met voor velen vernieuwde inzichten en nieuwetijdskennis, bestaat uit ca. 200 
pagina’s met ca. 370 wetenschappelijke referenties, voor wie “up to date” wil zijn qua kennis van dit moment. 
Zo verteld Monica: Met alles wat ik heb meegemaakt de afgelopen 15 jaar, ook zelf, met een chronisch vitamine B12-tekort (ontdekt in 
2001), wilde ik echt veel meer weten over vitamine B12 en zocht ik naar verdieping en antwoorden. Vitamine B12 veranderde mijn 
leven enorm. In 2014 was ik reeds 7 jaar Natuurgeneeskundig Therapeut en had ik ongeveer 750 mensen behandeld, voornamelijk met 
vermoeidheidsklachten, burnout, ME/CVS, SOLK (Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten). Deze mensen hadden 
allemaal vitamine B12 als onderdeel van de behandeling. Geïnspireerd door de inzichten van wereldwijd verspreide artsen en de 
Nederlandse arts, Hans Reijnen (bij wie ik in 2013 en 2014 een aantal dagen mocht meekijken in zijn praktijk). Deze inzichten (met het 
toepassen van hogere doseringen methylcobalamine en adenosylcobalamine) gaven in mijn praktijk, behandelresultaten, die mij naar 
een nieuwe behandelwijze leidde. Terwijl ik bijna 15 jaar ervaring had met vitamine B12 (verschillende vormen in injecties, 
zuigtabletten en sprays) als “ex-ME/CVS-patiënt” en ook als behandelaar was ik erg onder de indruk van de behandelresultaten. Maar 
tevens dacht ik: wat gebeurt er eigenlijk in het lichaam en kunnen er gevolgen zijn van deze hogere doseringen? 
   
Persoonlijke noot van Monica van der Lem   “Ik ben een echte B12-persoon! “Sinds 2000 ben ik bekend met Vitamine B12, ik heb het 
gespoten, geslikt en zelfs gesnoven. Ook heb ik door de jaren heen verschillende zuigtabletten tot mij genomen. Daarbij komt ook dat onze 
familie echt een B12-familie is, mijn zus en moeder hebben ook een te laag B12 in bloed en de moeder van mijn moeder (mijn oma) kreeg in 
de jaren 80 al vitamine B12 injecties van de huisarts. Het lijkt er op dat er dus wel degelijk erfelijke factoren een rol kunnen spelen bij het op 
peil kunnen houden van vitamine B12 in bloed en in de cel?! 

 

http://www.lichaamenenergieinbalans.nl/wp-content/uploads/2013/11/Schermafbeelding-2013-07-24-om-20.50.51.png
http://www.lichaamenenergieinbalans.nl/wp-content/uploads/2013/11/Schermafbeelding-2013-08-04-om-18.22.38.png


Dr. Joseph Chandy is ook één van de vitamine B12 pioniers van het eerste uur. Reeds 30 jaar houd hij zich 
bezig met de vitamine B12. Op de website van B12d.org zet hij zich ook in voor meer aandacht en mondiaal bewustzijn met betrekking 
tot de problematiek van vitamine B12-tekort en alle onjuiste medische diagnoses die daar een gevolg van zijn. Al reeds in 2006 is er een 
documentaire met Dr. Joseph Chandy gemaakt door de BBC.In deze “Inside Out serie” verteld hij over de behandeling en twee van zijn 
patiënten. In “DE vitamine B12-bijbel”, het boek: “Could It Be B12” neemt Dr. Chandy uitgebreid het voorwoord tot zijn rekening. 
Hij meldt dat het vitamine B12-tekort vaak een familiaire stofwisselingstoornis is. 
Dr. Joseph Chandy presenteerde met zijn lezing tijdens het B12 congres integraal Cobalamine 4-all in 2010 een stamboom van een 
patiënt in zijn praktijk waarin het genetisch verband te zien is met het onvermogen om vitamine B12 op peil te houden. Dr. Chandy ziet 
tevens in zijn praktijk dat mensen met vitamine B12-tekort vaak een partner krijgen met vitamine B12-tekort. Tijdens deze lezing 
presenteerde hij ook onderstaande veel zeggende afbeelding: 

 
 

Vitamine B12-tekort ook een probleem bij baby’s en Kinderen 
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In maart 2015 publiceerde Sally M. Pacholok en Jeffrey J. Stuart, welke eerder het boek “Could it be B12” publiceerde, hun nieuwe boek: 
What’s Wrong with My Child? 
In dit boek gaat de aandacht naar vitamine B12-tekort problematiek bij kinderen. 
Sally M. Pacholok en Jeffrey J. Stuart zijn ook Vitamine B12-pioniers van het eerste uur. Zij zetten zich in met hun boeken, publicaties en 
hun website B12 Awareness 
Is uw kind Hoog Sensitief? Dan kan er vitamine B12-tekort zijn. 
Bij neurologische klachten tot ontwikkelingsstoornissen en ontwikkelingsachterstand, moeizaam kunnen leren, 
concentratiestoornissen, groeiachterstand,,coördinatie- en motorieke problemen, ’s nachts vaak wakker zijn, emotionele problemen en 
zogenaamde gedragsproblemen tot zelfs ADHD, PDD-NOS en Autisme kan vitamine B12-tekort een belangrijke en of causale 
(oorzakelijke) rol spelen. 
Bij niet blije en gestresste baby’s, huilbaby’s, groeiachterstand en coördinatie- en motorieke problemen, baby’s die ’s nachts vaak 
wakker zijn, kan vitamine B12-tekort een belangrijke en of causale (oorzakelijke) rol spelen. 

 

Factoren die oa. een kunnen rol spelen bij een vitamine B12-tekort zijn: 
– Aangeboren afwijkingen en genetische afwijkingen, meer informatie op de pagina’s MTHFR en METHYLATIE en NUTRIGENOMICS 
– MTHFR disfunctie = verminderde werking, hierdoor minder methylcobalamine  
– Pernicieuze Anemie / Ziekte van Addison – Biermer, DE auto-immuunziekte, waarbij er helemaal geen vitamine B12 kan worden 
opgenomen 
– Antistoffen tegen parietale cellen en/of intrinsic factor, zonder dat u Pernicieuze Anemie heeft, dat is ook zelfs mogelijk 
– 60 jaar en ouder, minimaal 60% – 70% van de ouderen heeft een vitamine B12-tekort 
– Onvoldoende aanbod via de voeding, vegetariërs en veganisten lopen iets meer risico 
– Bent u HSP? Hoog Sensitief Persoon? in mijn praktijk blijkt dat minimaal 80% van de Hoog Sensitive Personen een vitamine B12-tekort 
heeft 
– Medicatie, verschillen medicijnen remmen de opname van of geven meer verbruik van vitamine B12, bv metformine, maagzuurremmers, 
bloeddrukverlagers, anti-epileptica. 
– Intoxicatie, oa. belastingen met zware metalen (lood, kwik, alluminium), pesticiden & herbiciden en een teveel acetylaldehyde in het 
lichaam 
– Chronische Stress, geeft nitrostress (verhoogde NO-productie), hierdoor meer verbruik van vitamine B12 – Toenemende stralingsbelasting, 
geeft meet nitrostress (verhoogde NO-productie = overactieve NO-cyclus) hierdoor meer verbruik van vitamine B12 
– Operatieve ingrepen verwijderingen van maag en darmen, waardoor er een slechter opname is of kan zijn. Bv. Ziekte van Crohn, Colitis 
Ulcerosa en maagverkleining.- Belasting met parasieten en schimmels, de parasiet Diphyllobothrium latum kan 100% van de vitamine B12 
uit het lichaam verbruiken, ook Amoebes, Helicobacter en Giardia Lamblia verbruiken ook vitamine B12. Schimmels zorgen voor meer 
acetylaldehyde wat het enzym Methionine Synthase, om methylcobalamine meer te maken 
– Leaky Gut Syndroom / Lekke darm syndroom, toxische enteropathische kringloop, prikkelbaar darmsyndroom, geeft beschadigd 
darmslijmvlies waardoor de opname verslechterd, door de hoge toxine belasting in de darm wordt er ook meer vitamine B12 verbruikt 
– Auto-immuunaandoeningen, vele hebben hierbij ook een vitamine B12-tekort 
– Problemen met de lever / pancreas, alcoholisme, leverstenen, en verminderde afgifte van enzymen door de pancreas (EPI) 
– Een tekort aan lithium en calcium, deze mineralen zorgen tevens voor de opname van vitamine B12 de cel in 
– MTR en MTRR SNPs  = verminderde werking, hierdoor minder methylcobalamine 

 

Welke vormen van vitamine B12 zijn geschikt voor therapie?: 
Het kobalt atoom in vitamine B12 kan voorkomen in 3 oxidatieve stadia;  +1, +2, en +3. 
Alléén cobalamine in een univalente oxidatief stadium van +1 is een biologisch actieve vorm van vitamine B12 en is hierdoor dan 
goed opneembaar. 
  
                                                                                                               Dit zijn: methylcobalamine en adenosylcobalamine 
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Er zijn minimaal 4 stappen nodig om cyanocobalamine om te zetten in de bio actieve vitamine B12 vormen methylcobalamine en 
adenosylcobalamine. 
  
– verwijderen van de cyanide-groep 
– reductie van de +3 en +2 vormen 
– synthese van methylcobalamine in het cytosol (methylatie) 
– synthese van adenosylcobalamine in de mitochondria (adenosylatie) 
  
Het kobalt atoom wordt gereduceerd in een NADH-afhankelijke reactie, NADH zorgt dan voor de vorming van de bio actieve vitamine B12 
vormen: methylcobalamine en  adenosylcobalamine. 

 
  
Er zijn nog meerdere vormen van vitamine B12. Zo bestaat er ook oa. ook nog aquacobalamine en nitrocobalamine. Beiden komen niet het 
menselijk lichaam voor. 
  
Hydroxocobalamine is een antidotum (tegengif) bij cyanidevergiftiging. Hierbij wordt het niet-toxische cyanocobalamine gevormd en 
uitgescheiden met de urine. 
Sigarettenrook bevat ook cyanide. 
  
In de praktijk blijkt dat vele chronisch zieke mensen, juist zeer slecht kunnen methyleren!  

 
  
Soms zijn er mensen die geen verbetering ervaren of onwel worden na het gebruik van hydroxocobalamine en cyanobalamine. Dit komt 
omdat er geen of onvoldoende hoeveelheid aan methyldonor aanwezig is om deze vormen van vitamine B12 om te zetten naar de 
biologische actieve methylcobalamine en/of adenosylcobalamine. Men dient dan bedacht te zijn op een mogelijk MTHFR-
enzym/gendefect (methyleentetrahydrofolaat reductase). Hierdoor kan onvoldoende 5-methyltetrathydrofolaat (5-MTHF) gevormd 
worden, de bio actieve vorm van foliumzuur, die haar methylgroep afstaat aan hydroxo/cyanocabalamine, waarbij dan 
methylcobalamine wordt gevormd. 
Toch zie ik de laatste jaren in mijn praktijk dat indien mensen geen verbetering ervaren van vitamine B12, dat blijkt dat er sprake is van 
belastingen met virussen en lyme bacterien en is er dus heel veel meer aan de hand! namelijk een overactieve NO-cylcus! 

 

Ja maar……… mijn vitamine B12 in bloed was goed…………….. 
Dit wordt vaak gezegd als cliënten op consult komen. Dan vraag ik: “Wat is goed?”. Nou de dokter had gezegd dat het goed was…….. of er 
wordt gezegd: mijn waarde was 200 pmol/l en de ondergrens is 150 pmol/l in bloed. En dan begin ik met uitleggen dat: 
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B12 in bloed maar in bloed is en niet in de cel. B12 in bloed is het totale gehalte aan B12. Maar weet dat er een zogenaamde fractie is, dat is 
B12 gebonden aan transcobalamine 2, dit complex is maar 6 – 20% van het totale gehalte aan B12 in bloed. Dit complex “B12-
transcobalamine 2” is het ENIGE B12 WAT DE CEL IN KAN! en dus de enige B12 die in de cel kan functioneren. Dit kan getest worden door 
de zogenaamde AktiefB12 (HoloTC) test in bloed. Deze kan te laag zijn terwijl het totale B12 in bloed “goed” was. 
  
                     Een te laag AktiefB12 (HoloTC) betekend dus verminderd B12 in de cel, betekend dus verminderde energie, betekend 
dus verminderde methylatie! 
  
Tevens is het belangrijk om totaal homocysteine en methylmalonzuur te testen.  
Totaal homocysteine (tHcy) is vaak te hoog door een tekort aan methylcobalamine. 
Methylmalonzuur (MMA) is vaak te hoog door een tekort aan adenosylcobalamine. 
  

“Voor een juiste diagnose als het gaat om vitamine B12-tekort is het juist van belang om de markers MMA, tHcy en 
HoloTC/ActiefB12 te bepalen” 

Wereldwijd zijn complementaire artsen het met elkaar eens, waaronder ook de B12-pionier Dr. Joseph Chandy, dat de ondergrens van 
de normaalwaarden van B12 in bloed verhoogd zou moeten worden tot ca. 450  – 550 pmol/l. Voor optimale cerebrospinalfluid 
(ruggemergvocht) gezondheid bij ouderen vanaf 50 jaar wordt zelfs, in Japan, een minimale vitamine B12 serum bloedwaarde van 730 
pmol/L geadviseerd! 

 

 “Vitamine B12-tekort heeft een effect op alle onderdelen van het lichaam” 

“Vitamine B12-tekort is een sluipmoordenaar” 

 

 

 
Bestel jouw 23andMe testkit hierboven: en ontdek de verstoringen van de genen en enzymen met betrekking van bv. de vitamine B12 
stofwisseling en MTHFR en de methylatie stofwisseling. 
  

 

Bekijk ook de volgende pagina’s voor meer informatie: 
MTHFR 
  
METHYLATIE STOFWISSELING 
  
NUTRIGENOMICS 

 

MTHFR 

Dankzij het “Human Genome Project”, een 
programma om het menselijk DNA op te helderen, is zeer veel DNA geanalyseerd (1990 – 2003). 
Hierbij is ontdekt dat Methyleentetrathydrofolaatreductase, afgekort = MTHFR, een veel voorkomende genmutatie is onder de 
wereldbevolking. 
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Ca. 45% van de wereldpopulatie heeft mutatie(s) van dit gen in meer of mindere mate, dit is dus 1 op de 2 mensen!!! 
  
De meeste MTHFR-genmutaties komen voor op positie 677 en/of 1298 op het MTHFR-gen. Er zijn reeds meer dan 50 genmutaties 
bekend. 
  

 
  

  

Het MTHFR-gen, gelegen op chromosoom 1, is verantwoordelijk voor functioneren van het MTHFR-enzym. Een afwijking van het 
MTHFR-gen – SNP = Single Nucleotide Polyorfisme, geeft verminderde functie van dit MTHFR-enzym. Hierdoor is het vermogen om 5-
methyltetrathydrofolaat (5-MTHF), biologisch actief foliumzuur, aan te maken en dit kan gevolgen hebben voor de gezondheid en een 
relatie hebben met chronische klachten en ziekten. 
Dit functie verlies kan oplopen van 10-20% tot wel 80 – 100%! 
5-MTHF, de bio-actieve vorm van foliumzuur is nodig zodat het lichaam zelf bio-actief vitamine B12, methylcobalamine, kan maken. 
Besef hierbij dan, dat het percentage van functieverlies van het MTHFR-enzym betekend, dat er ook functieverlies kan zijn van oa: 
– Methylatie 
– Kwaliteit van het immuunsysteem 
– Vermogen van het kunnen ontgifting   
– DNA opbouw  en –reparatie/regeneratievermogen 
– Vermogen om neurotransmitters te produceren 
– Vermogen om energie, ATP, te maken 
– Vermogen om zelf biologisch actieve vitamine B12, methylcobalamine, te kunnen maken 

 

MTHFR heeft dus een kritieke positie in deze cycli van de methylatie. Bij verminderde functie gaan alle cycli, die als tandwielen 
in elkaar overlopen, minder goed lopen. 
Een juiste reactie van 5-MTHF  met biologisch in-actief vitamine B12, cyano/hydroxo-cobalamine, uit voeding, waarbij methylcobalmine 

wordt gevormd is essentieel. 
Hieronder een beknopte weergave van belangrijke onderdelen van de methylatie: 
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Een verminderde functie van het MTHFR-gen heeft ook gevolgen voor de BH4-cyclus, in deze cyclus worden uit de eiwitten trypsine en 
tryptofaan, onder invloed van meerdere reactie, belangrijke neurotransmitters gevormd zoals serotonine, melatonine, dopamine, 
noradrenaline en adrenaline. Het optimaal functioneren van deze cyclus is cruciaal bij de productie van neurotransmitters: serotonine, 
melatonine, dopamine, noradrenaline, adrenaline.  Deze zijn essentieel  voor mensen met gedrags- en emotionele problemen. Dit kan 
van enorm potentiële impact zijn voor de manier waarop sommige kinderen en ook volwassenen kunnen worden geholpen en 
behandeld met psychofarmaca zoals bv ritalin en anti-depressiva etc. 

MTHFR-genmutaties kunnen voorkomen zonder dat men klachten en of ziekten heeft. Maar genmutaties kunnen ook leiden tot 
chronische klachten en –ziekten, zoals hart-en vaatziekten, psychische aandoeningen, neurale buis aandoeningen en tot onomkeerbare 
ziekten zoals bv Down’s syndroom. 

MTHFR 677 genmutaties, SNP = Single Nucleotide Polymorfisme, kan vooral een rol spelen bij verminderde afbraak van homocysteine, 
waardoor homocysteine te hoog wordt, chronisch verhoogde homocysteine is een marker voor vele chronische klachten en 
ziektebeelden, hier zijn voldoende wetenschappelijke data over. 

MTHFR 1298 genmutaties, SNP = Single Nucleotide Polymorfisme, kan een rol spelen in de neurotransmitter huishouding, vooral 
dopamine en serotonine aanmaak, bij langdurige / chronische depressie is het van belang om dit nader te onderzoeken of er MTHFR 
1298 SNP zijn, suppletie met methylfolaat kan bij sommige mensen echt wonderen verrichten, al meerdere keren in mijn praktijk 
meegemaakt. 

Bij autisme heeft 98% een MTHFR gendefect. 

De mutaties: MTHFR C677T, A1298C, geeft verhoogd risico op miskramen in het eerste trimester (eerste 12 weken) van de 
zwangerschap en kunnen problemen geven omtrent de zwangerschap en de vruchtbaarheid om zwanger te kunnen worden.  
MTHFR-genmutaties, SNP = Single Nucleotide Polymorfisme, verhinderen het vermogen om glutathion te synthetiseren. Hierdoor kan er 
een groter verbruik van vitamine B12 ontstaan en dus mogelijk een vitamine B12-tekort! Verbeteren van glutathion status zorgt voor 
een versterking van het immuunsysteem en een verminderd risico op de ziekte bij kinderen / mensen met een MTHFR-genmutaties. 

De laatste tijd is er een wereldwijde verontrusting dat prenatale foliumzuur inname in de aanwezigheid van een vitamine B12-tekort 
epigenetische veranderingen zou kunnen veroorzaken waardoor er meer risico ontstaat voor de ongeborenen om op latere leeftijd 
metabool syndroom, overgewicht en diabetes type 2 te ontwikkelen. Ook zijn er aanwijzingen dat een teveel en/of een tekort aan 

http://www.lichaamenenergieinbalans.nl/wp-content/uploads/2016/01/Methylatie-in-het-kort-door-Monica-van-der-Lem.png


foliumzuur tijdens de zwangerschap er meer risico ontstaat voor de ongeborenen op afwijkingen in de hersenen en autisme en klachten 
in het autistische spectrum. 

Uit onderzoek blijkt dat een MTHFR-gendefect een verhoogd risico op het ontstaan van baarmoederhalskanker geeft. 

 

De behandeling hiervan is niet zo simpel als dat men in eerste instantie verwacht. Want suppletie met 5-MTHF is NIET per 
definitie DE juiste behandeling. Het kan voor vele een passende behandeling zijn, maar kan ook voor sommige meer schade 
aanbrengen! Het is een complexe stofwisseling die geanalyseerd dient te worden. Suppletie met alleen 5-MTHF is zeker geen 
passende behandeling! 
5-MTHF kan bijwerkingen geven zoals: angsten, snel geïrriteerd, depressieve gevoelens, gevoelens over zelfmoord, 
toenemende vermoeidheid, veel misselijkheid, hoofdpijn en spierpijnen, gejaagdheid, te hyper zijn en sneller kloppen van het 
hart. Hierbij is het belangrijk om andere factoren van de methylatie in beeld te krijgen, zodat de stofwisseling gereguleerd kan 
worden. 
Monica van der Lem heeft met haar Epigenetische Testmodel alle biochemische stoffen in losse vorm, om verminderde werking 
van MTHFR en de methylatie bio-energetisch te kunnen testen en analyseren. Ook is zij op de hoogte van de klinische 
onderzoeksmogelijkheden, indien wenselijk en of nodig! Monica kan de behandeling reguleren indien er bijwerkingen zijn op 5-
MTHF. Zij is, autodidact, past deze behandelmethode reeds toe en is op de hoogte van de behandelprotocollen van MTHFR / 
Methylatie / Nutrigenomics van de specialisten uit Amerika: Dr. Ben Lynch en Dr. Amy Yasko. 
  
Methylfolaat kan voor sommige mensen echt problematisch zijn, want het geeft meer productie van NO, wat bij een overactieve 
NO-cyclus nog meer inflammatoire klachten kan geven, ook kunnen mensen met COMT SNP, met dopamine dominante 
stofwisseling, slecht methylfolaat verdragen en kunnen angsten en zelfs ook psychoses optreden. Ook is het in de hierarchie van 
de biochemie een verkeerde keuze om de methylatie te stimuleren terwijl men een overactieve NO-cyclus heeft (oa. veel 
inflammatie door infecties). Het is echt belangrijk om je te laten begeleiden dooor iemand die hier echt verstand van heeft. Meer 
informatie overactieve NO-cylcus 

 

Mensen die een MTHFR-genmutaties hebben, in meer of mindere mate mogen geen foliumzuur!  
  
Omdat deze mensen dit niet kunnen omzetten, zal dit zich gaan stapelen en kan dit een negatief effect hebben op de gezondheid. 
Gestapeld ongemetaboliseerd foliumzuur kan de volgende gevolgen hebben: 
  
– Verzwakte immuunsysteem en verzwakte Natural Killer Cel activiteit 
– Kan tumorgroei laten toenemen en bepaalde kanker stimuleren 
– Anemie (in combinatie met een vitamine B12-tekort) 
– Verslechtering van cognitieve functie (in combinatie met een vitamine B12-tekort) 
– Verslechtering van geheugen (in combinatie met een vitamine B12-tekort) 
– Verhoogd risico op het ontwikkeling van neurale-buisdefecten, hazenlip, tetralogie van Fallot  
   (hartafwijking met 4 afwijkingen), niet sluiten van de fontanel en spina bifida 
– Maskeren van vitamine B12-tekort 
  
Ongemetaboliseerde gestapeld foliumzuur blokkeert de Folaat Alfa Receptoren (FRa) in de bloed-hersen-barrière – vanwege de grote 
affiniteit – en hierdoor kan het bio-actieve foliumzuur, 5-MTHF, niet in de hersenen komen! Alleen 5-MTHF kan de hersenen in, alle ander 
vormen van folaat en foliumzuur kunnen dit niet.  
  

Een recentelijk onderzoek, gepubliceerd begin 2015, heeft aangetoond dat een 10x ADH dagdosering van foliumzuur bijdraagT aan 
een significante verminderde werking (40% – 60%) van het MTHFR enzym, men spreekt hier over een zogenaamd pseudo MTHFR 
deficiëncie. Ook was hierbij beschadiging van de hepatocyten, vermindering van choline metabolieten (phophatidylcholine) en een 
vermindering van het methylatie vermogen van de levercellen! Tevens werd in de levercellen 60% meer ongemetaboliseerde gestapeld 
foliumzuur gevonden ten opzichte van de controle groep. Bij dit onderzoek werd ook aangetoond dat er bij deze hoge foliumzuur 
doseringen functie vermindering gaf van het “messenger RNA” van de genen die betrokken zijn bij de genen van de methylatie cyclus en 
ook een gereduceerde expressie van het MTR-gen, het gen wat Methionine Synthase enzym produceert! Door dit recentelijk 
onderzoek heeft Dr. Ben Lynch geen goed woord meer over voor foliumzuur en vind hij suppletie met foliumzuur in alle 
gevallen niet meer toepasbaar. 
De allernieuwste inzichten laten zien dan foliumzuur in alle gevallen een ontregelend effect geeft op verschillende 
stofwisselingsprocessen. 
Dr. Ben Lynch presenteerde 5 juni 2016 een zeer goede wetenschappelijke onderbouwde presentatie! 
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MTHFR is vrij nieuw in Nederland en de wetenschappelijke inzichten over ongemetaboliseerde gestapeld foliumzuur zijn ook de 
allernieuwste op dit gebied. 

 

 

 
Bestel jouw 23andMe testkit hierboven: en ontdek de verstoringen van de genen en enzymen met betrekking van bv. de vitamine B12 
stofwisseling en MTHFR en de methylatie stofwisseling. 

 

  

 

  

Het reguleren van de methylatie, waarbij oa. MTHFR een cruciale rol speelt, is een kunst! 

Het gaat hierbij om de balans!  
  

Bekijk ook de volgende pagina’s voor meer informatie: 
VITAMINE B12-TEKORT 
METHYLATIE STOFWISSELING 
NUTRIGENOMICS 
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Altijd Vitamine D (25 OH vit D  op lab aanvraagformulier)  samen met Calcitriol (1,25 vit D op lab aanvraagformulier, meestal los erbij 
schrijven als aanvraag) bepalen in bloed, bekijk en lees mijn presentatie waarom dit zo belangrijk is. 

En nooit meer Vitamine D3 suppleren als deze te laag is in bloed, ZONDER te controleren wat de waarde is van Calcitriol = 1,25 vit D! 

Hieronder 2 PDF bestanden om te downloaden, mijn presentatie in PDF en de wetenschappelijke publicatie. 

Vitamine D3 en Calcitriol presentatie Genetics & Lifestyle © 
11_2014_Article_755 Inflammation and vitamin D the infection connection 
  

ME CVS 

•  
HOME 

• OVER 

• TARIEVEN 

• EPIGENETISCH TESTMODEL 

• WERKVORMEN 

• GESPECIALISEERD IN 

• BIJSCHOLINGEN & LEZINGEN 

• CONTACT 

• ERVARINGEN VAN CLIËNTEN 

• INTAKE 

• DOELSTELLINGEN BEHANDELPLAN 

• NO-CYCLUS OVERACTIEF! 

• INNERLIJKE REIS 

–  ME / CVS
 

Monica van der Lem is gespecialiceertdin de behandeling van burnout, 
vermoeidheid en chronische vermoeidheid ME / CVS. 
De stapeling van ontregelde factoren kunnen een oorzaak zijn van het ontstaan van aanhoudende vermoeidheid en ME / CVS. 
Een multi-factorele behandeling is dan een mogelijkheid. Hierbij is altijd sprake van een overactieve NO-cyclus. Meer info 
overactieve NO-cyclus 
Monica werd in 1998 intens moe met het pfeiffervirus. De jaren erna werd zij alleen maar meer moe wat resulteerde in 5 jaar lang een 
hevige vorm van ME/CVS. Na reguliere- en complementaire behandelingen is zij sinds 2003 100% klachtenvrij en “wonderbaarlijk” 
genezen. 

Op zaterdag 22 september 2012 heeft Monica van der Lem een lezing gegeven tijdens de jongeren bijeenkomst van de ME Stichting 
Nederland. Deze lezing ging over haarzelf en haar eigen levenservaring als patient en als Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut / 
Medisch Analiste Klinische Chemie & Hematologie met betrekking tot ME/CVS. Anno 2021 heeft zij meer dan 2000 mensen behandeld 
waarvan 75% van deze mensen vermoeidheid/ME/CVS als hoofdklacht hadden. 
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ATP is HET molecuul wat ons energie geeft en dit wordt gemaakt met de citroenzuurcyclus in de energiefabriekjes van onze cellen: de 
mitochondria. Het behandelen van mitochondria disfunctie is essentieel. 
Causaal behandelen van een overactieve NO-cyclus is van groot belang! 
  
  

Ivm de vernieuwde wetgeving is hierover geen informatie beschikbaar op deze website. 
Neem contact op voor uw vragen omtrent de behandelmogelijkheden. 

  

BURNOUT 

 

Een multi-factorele behandeling is dan een mogelijkheid. 

Monica van der Lem is gespecialiceerd in de behandeling van burnout, vermoeidheid en chronische vermoeidheid ME / CVS. 

De stapeling van ontregelde factoren kunnen een oorzaak zijn van het ontstaan van aanhoudende vermoeidheid en ME / CVS. 
Een multi-factorele behandeling is dan een mogelijkheid. Hierbij is altijd sprake van een overactieve NO-cyclus. Meer info 
overactieve NO-cyclus 

Meer informatie op de pagina ME / CVS 
  

Ivm de vernieuwde wetgeving is hierover geen informatie beschikbaar op deze website. 
Neem contact op voor uw vragen omtrent de behandelmogelijkheden. 
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Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut, Monica van der Lem, is zelf ook zeer hoog sensitief, en kent hierdoor de klappen van de 
zweep maar al te goed. Na jaren lang TE overgevoelig te zijn geweest, en daar veel klachten van had, is nu haar eigen hoogsensitiviteit 
haar kracht geworden. 

Hoogsensitiviteit kan enorm toenemen door tekorten aan verschillende micro-nutrienten, zoals bv vitamine B12, omega vetzuren, 
verschillende mineralen en of bv belasting met micro-organismen zoals bv Borrelia bacteriën. Mbv een bio-energetische analyse mbv de 
Asyra kan in kaart worden gebracht of dit aan de orde is. Vaak hebben Hoog Sensitieve Personen last van straling, daar ze alles te veel te 
goed kunnen voelen. 

Nieuwetijds Homeopathie is hierbij ook een zeer goede keuze als behandeling. Veel Hoog Sensitieve Personen “zweven” meer dan dat ze 
“geaard” zijn. Vaak zijn zij half- of niet-geïncarneerd, ze “hangen te veel buiten/uit hun lichaam”. Dit is ook een factor die een rol speelt 
bij een te grote overgevoeligheid voor alles. Nieuwetijds Homeopathie remedies kunnen helpen om beter in het lichaam te zitten en 
voeden een disbalans van de ziel, die vaak zoekende is. 

  

  

 
Voorbeelden van Nieuwetijds Homeopathie zijn: homeopathische verdunningen van verschillende vormen van Vitamine B12, 
Matridonials, Lanthaniden, Imponderables en Inspiring homeopathy. Monica heeft in 2013 en 2014 ca. 10 dagen stage gelopen bij Hans 
Reijnen, hier heeft zij veel over Nieuwetijds Homeopathie geleerd. 

Hoog Sensitieve Personen zijn soms bang voor de reactie die ze kunnen hebben op homeopathische middelen. De ervaring is dat bij het 
toepassen van Nieuwetijds Homeopathie deze reacties juist niet te heftig zijn. 

Hoog Sensitieve Personen kunnen niet genezen van hun overgevoeligheid. Men is zo geboren, het zijn mensen met een hoger bewustzijn. 

Monica van der Lem beschikt over veel kennis en ervaring om hoogsensitiviteit te transformeren naar kracht. 

  

Optimaliseren van vitamine B12 en de methylatie is van groot belang bij  HSP. 

http://www.lichaamenenergieinbalans.nl/wp-content/uploads/2013/11/16514626_s.jpg
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Anno 2015 heeft Monica van der Lem zeker wel 700 HSP cliënten behandeld. Hierbij is ze tot de ontdekking gekomen dat door verstoring 
van de stofwisseling en tekorten aan allerlei vitaminen en mineralen men juist meer last heeft van HSP en te overgevoelig hierdoor wordt! 
Indien tekorten worden aangevuld en de methylatie verbeterd wordt verdwijnen overgevoeligheidsklachten! Meer informatie op de 
pagina’s VITAMINE B12-TEKORT en METHYLATIE en MTHFR en NUTRIGENOMICS 
  
Persoonlijke noot Monica van der Lem: In 2014 heb ik mijn eigen stofwisseling en methylatie kunnen verbeteren, hierdoor heb ik anno 
2015 50% minder last van straling, geen last meer van overgevoeligheidsklachten en kan ik gewoon 7 uur slapen en fit zijn, terwijl ik 
voorheen minimaal 9 a 10 uur per dag moest slapen om fit te blijven! 
  

 

Gerelateerde en wetenschappelijke artikelen 
http://www.desteven.nl/nieuws/hoogsensitiviteit-wetenschappelijk-aangetoond#.V4PLtzTY-sA.Facebook 

https://catherineongenae.com/2015/06/29/professor-elke-van-hoof-vub-over-hoogsensitiviteit-ik-weet-wat-het-is-om-je-anders-te-
voelen/ 

 

 

PSYCHOLOGISCHE KLACHTEN 

ntregelde factoren. Een multi-factorele behandeling is dan een mogelijkheid. 

In deze tijd van Nieuwetijds Geneeskunde komt het steeds vaker voor dat 
men psychologische klachten heeft van het feit dat de stofwisseling ontregeld is! Tekorten aan essentiële micro-nutrienten en 
belastingen met toxinen producerende micro-organismen kunnen dan hierbij een hoofdrol spelen. Adequate behandeling hiervan 
kan zelfs succesvoller zijn dan reguliere behandelingen met geneesmiddelen. 
Optimaliseren van vitamine B12 en de methylatie is van groot belang bij psychologische klachten en/of -ziekten. 
Meer informatie op de pagina’s VITAMINE B12-TEKORT en METHYLATIE en MTHFR en NUTRIGENOMICS 
  

                             
Ivm de vernieuwde wetgeving is hierover geen informatie beschikbaar op deze website. 
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–  HPU
 

Hemopyrrollactamurie ofwel HPU is een erfelijke stofwisselingsstoornis 
waarbij een verhoogde uitscheiding van hemopyrrollactam-complex in de urine is. Hierdoor onstaat er een chronisch tekort 
aan pyridoxal-5-fosfaat (actieve vitamine B6) en zink, wat niet met de voeding aan te vullen is. Door het tekort aan pyridoxal-5-fosfaat 
(actieve vitamine B6) is de opnamen van zink, chroom, mangaan en magnesium sterk verminderd. Vitamine B6 is ook betrokken bij de 
productie van Vitamine B3, welke dan ook vaak te laag is. Koper is bij HPU altijd verhoogd. HPU is stress-geïnduceerd. Stress betekend 
niet alleen psychische stress maar ook fysieke stress zoals virussen, infecties, brandwonden, ernstige ziekten, crash-dieeten, 
darminfectie, belastingen met chemicaliën en toxines, en het gebruik van geneesmiddelen zoals antidepressiva, psychoanaleptica of 
antipsychotica. Hierdoor kan de uitscheiding van het hemopyrrollactam-complex in de urine toenemen. 
  

HPU kan een veelheid aan klachten geven met betrekking tot de energiehuishouding (vermoeidheid), psychische klachten en -ziekten, 
de hormoonhuishouding (pms, menstruatie en onvruchtbaarheid), het immuunsysteem (zwakke afweer en allergieën), kwaliteit van 
kraakbeen en gewrichten (bekkeninstabiliteit en hypermobiliteit), allergieën en nog veel meer! 

 

Optimaliseren van vitamine B12 en de methylatie is van groot belang bij HPU 
Meer informatie op de pagina’s VITAMINE B12-TEKORT en METHYLATIE en MTHFR en NUTRIGENOMICS 
  

 

Ivm de vernieuwde wetgeving is hierover geen informatie beschikbaar op deze website. 
Neem contact op voor uw vragen omtrent de behandelmogelijkheden. 
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• NO-CYCLUS OVERACTIEF! 

• INNERLIJKE REIS 

–  Post Viraal Syndroom
 

Vele klachten kunnen een relatie hebben tot het feit dat er virussen 
en virusresten sluimeren in het lichaam. 
Hieronder een opsomming van welke klachten er kunnen zijn door chronische belasting met virussen en virusresten: 

– Vermoeidheidsklachten / ME / CVS – Allerlei soorten darmklachten/ziekten – Allerlei soorten huidklachten/ziekten – Allerlei soorten 
klachten/ziekten van de longen – Allerlei soorten klachten/ziekten van het zenuwstelsel – MS / ALS – Allerlei soorten klachten/ziekten 
van het hart – Wratten / Koortslip / Gordelroos / Herpes progenitalis – Chronische verkoudheid / Holte-ontsteking – Oorontsteking / 
Middenoorontsteking / Duizeligheid – Snel verkouden zijn / Vaak griep hebben – Auto-immuunziekten / Crohn / Colitis / Sjögren / 
Lupus Erythematodes – Reuma / Fbromyalgie / gewrichtsklachten – Schildklier problemen, zowel hypo als ook hyper / Thyreoïditis 
(Hashimoto) – Pfeiffer / HIV / Hepatitis A, B, C, D, E – HPV virus wat baarmoederhalskanker kan veroorzaken – HTLV virus wat 
leukemie kan veroorzaken – HIV virus wat AIDS kan veroorzaken – Bof / Mazelen / Rode hond – Parkinson – ADHD – Allergieën – 
Endometriose – Hoge bloeddruk – Diabetes (Suikerziekte) – Hantavirus ; afkomstig van knaagdieren ; kan klachten/ziekten van de 
longen en nieren geven – Hypothalamus Syndroom = verstoring van de functie van de hypothalamus. 

Heeft u ooit een griep / pfeiffer / hepatitis of een ander virus gehad, en heeft u sindsdien meer klachten, of bent u nooit meer de oude 
geworden? 
Dit kan duiden op een belasting met virusresten! 
  
Steeds vaker zie ik kinderen van jonger dan 10 jaar in mijn praktijk met allerlei vage klachten waarbij ze vitaliteitsverlies hebben, last van 
evenwichtsstoornissen, concentratieproblemen op school en niet lekker in hun vel zitten. Nadat ik dan de huisarts om medewerking heb 
gevraagd om aanvullend bloedonderzoeken te doen zie ik bij deze kinderen dat ze – al op deze jonge leeftijd tijd – Pfeiffer hebben 
doorgemaakt, omdat de IgG antistof op het Epstein Barr Virus positief is. De virusresten hiervan kunnen een scala aan klachten veroorzaken 
zoals hierboven genoemd. Let goed op met je kinderen met het delen van drinken: via het speeksel wat wordt uitgewisseld met het delen van 
drinken wordt tevens ook het Epstein Barr virus uitgewisseld!!! Beter is geen drinken meer te delen. 
In mijn Epigenetische Test Model heb ik meer dan 10 anti-virale therapeutica om toe te passen bij dit soort problematiek. 

 

VERNIEUWDE WERKWIJZE 
Vanaf 5 maart 2019 consulteer ik nog uitsluitend met behulp van videobellen. Ik gebruik hiervoor het programma “WhatsApp” (voorheen 
gebruikte ik Skype). 
Meer informatie hierover en recensies van clienten klik hier 

 

Optimaliseren van vitamine B12 en de methylatie is van groot belang bij de behandeling van virussen en het versterken van het 
immuunsysteem. 
Meer informatie op de pagina’s VITAMINE B12-TEKORT en METHYLATIE en MTHFR en NUTRIGENOMICS 
  

 

Ivm de vernieuwde wetgeving is hierover geen informatie beschikbaar op deze website. 
Neem contact op voor uw vragen omtrent de behandelmogelijkheden. 
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–  Virussen, bacteriën, schimmels en parasieten
 

De overmaat van micro-organismen kunnen vaak DE OORZAAK van de klachten en de ziekten. 

Juist de chronische, op de achtergrond sluimerende activiteit, van deze overmaat aan micro-organismen, kunnen vele 
gezondheidsproblemen geven. De overmaat aan micro-organismen kan de stofwisseling beinvloeden. Parasieten kunnen de serotinine 
receptoren bezet houden in de darm en kunnen Vit B12, ijzer, ferritine en andere metalen uit het lichaam “vreten”. Spirocheten, zoals bv 
de Borrelia bacterie kan magnesium uit het lichaam “vreten” en mogelijk ook de Vitamine D3 receptor bezet houden. De Borrelia 
bacterie kan de protease enzymen blokkeren waardoor de eiwitsynthese kan verslechteren en hierdoor de synthese van hormonen en 
anti-lichamen kan verslechteren .Waarom is uw stofwisseling ontregelt? en waarom zijn er tekorten? Deze chronische, op de 
achtergrond sluimerende activiteit, van deze micro-organismen, is in de reguliere geneeskunde niet meer te bepalen met bloed- , urine- 
en ontlastingonderzoek. 

Met behulp van de Asyra PRO / IDT bio-energetische testwijze kan wel 
bepaald worden of er sprake is van een belasting met een chronische belasting met een overmaat van micro-organismen en kan de 
behandeling een bijdrage leveren aan versterken van het immuunsysteem. 
Optimaliseren van vitamine B12 en de methylatie is van groot belang bij het elimineren van pathogenen en het versterken van het 
immuunsysteem. 
Meer informatie op de pagina’s VITAMINE B12-TEKORT en METHYLATIE en MTHFR en NUTRIGENOMICS 
  
Ivm de vernieuwde wetgeving is hierover geen informatie beschikbaar op deze website. 
Neem contact op voor uw vragen omtrent de behandelmogelijkheden. 
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ZIEK VAN STRALING 

• NNERLIJKE REIS 

–  Ziek van straling?
 

 
En het feit is : steeds meer mensen hebben last van straling! 

Voor adviesen om de stralingsbelasting te verminderen in uw woon-, werk en leefplek, kunt u het beste CONTACT opnemen voor een 
specifiek en persoonlijk advies. Maar hieronder kunt u een pdf bestand gratis downloaden met de belangrijkste zelfhulptips om 
stralingsbelasting te verminderen: 
Zelfhulptips bij Straling – Lichaam en Energie in Balans 
Monica van der Lem heeft veel ervaring (sinds het jaar 2001) met stralingsbelasting en de vermindering hiervan, omdat zij zelf allerlei 
vormen kan straling kan voelen en daar ook last van kan hebben! Zij kan op locatie komen en vaststellen of deze stralingsbelast is en kan 
hierbij ook een advies geven om stralingsbelasting te verminderen, evt met het toepassen van extra hulpmiddelen. Het streven van haar 
is dat het verkregen postieve effect duidelijk merkbaar moet zijn en blijven! Bv. verbeterde slaap, niet meer stijf wakker worden, fitter 
wakker worden, minder of geen hoofdpijn, vitaler, verbeterde concentratie, en u blijer en duidelijk meer ontspannen voelen. 

 

  

Optimaliseren van vitamine B12 en de methylatie is van groot belang bij  stralingsbelasting. 
Meer informatie op de pagina’s VITAMINE B12-TEKORT en METHYLATIE en MTHFR en NUTRIGENOMICS 
  
Persoonlijke noot Monica van der Lem: In 2014 heb ik mijn eigen stofwisseling en methylatie kunnen verbeteren, hierdoor heb ik anno 
2015 50% minder last van straling, geen last meer van overgevoeligheidsklachten en kan ik gewoon 7 uur slapen en fit zijn, terwijl ik 
voorheen minimaal 9 a 10 uur per dag moest slapen om fit te blijven! 
  

 

Voor meer informatie over de effecten va stralingsbelasting zijn de volgende online publicaties zeer interessant:    
Resonance – Beings of Frequency (VIDEO) 
Duitsland waarschuwt burgers voor…… WIFI! 
TV uitzending ZEMBLA – Ziek van je mobieltje? 
34 onderzoeken die aantonen dat wifi gevaarlijk is 
Mobiele telefoons en kanker 
Europese landen verbieden wifi, wat doet nederland? 
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ALLERGIEEN 

• F! 

• INNERLIJKE REIS 

–  Allergieën
 

Allergieën komen vaak voor tegenwoordig, de bekendste zijn allergie voor : huisdieren, huisstof/mijt, hooikoorts en voedingsmiddelen. 
Hierdoor kunnen verschillende klachten ontstaan longklachten, maag- en darmklachten, huidklachten, reumatische klachten, ADHD, 
vermoeidheidsverschijnselen, hoofdpijn en migraine, depressieve gevoelens, klachten aan keel/neus/oor, diversen chronische 
ontstekingsklachten, etc. 

 
Met behulp van een analyse met de Asyra PRO/IDT kan bio-energetische gemeten worden welke allergieën mogelijk aanwezig zijn. Ook 
kan gemeten worden of diepere belastingen mogelijk een oorzaak kunnen zijn van de allergieën. Hierbij valt te denken aan bv 
:vaccinatieschade, miasma’s (erfelijke belastingen), opgehoopte gifstoffen met slechte leverontgifting, schimmels, parasieten , etc. 

Met behulp van o.a. homeopathie en orthomoleculaire middelen, kunnen allergenen (de stoffen waar men allergisch voor is) ge-
desensibiliseerd (ongevoelig gemaakt worden). Dit alles samen met het optimaliseren van de darmen, optimaliseren van de 
leverontgifting en het bloedgroep dieet, is het mogelijk allergieën sterk te verminderen en zelfs weg te nemen. 

HOOIKOORTS ??? De praktijk beschikt over een behandelplan, waardoor de hooikoorts sterk kan verminderen of zelfs weggaan. Het 
beste is te starten met deze behandeling in periode eind oktober tot eind januari (in de periode dat ik zo min mogelijk pollen zijn). 
Indien gewenst is het ook mogelijk buiten de aangegeven periode te beginnen. 

Voedsel Allergieën. Allerlei “gezonde” voedingsmiddelen, kunnen bij allergie hiervoor, juist ziekmakend zijn. Voedsel allergie komt ook 
steeds vaker voor en hierdoor kunnen verschillende klachten onstaan zoals : longklachten, maag- en darmklachten, huidklachten, 
reumatische klachten, ADHD, vermoeidheids-verschijnselen, hoofdpijn en migraine, depressieve gevoelens, klachten aan keel/neus/oor, 
chronische ontstekingsklachten, vermoeidheidsklachten, ME, etc. 

 
Allergie kan voortkomen uit een stapeling van ontregelde factoren. Een multi-factorele behandeling is dan een mogelijkheid. 

Optimaliseren van vitamine B12 en de methylatie is van groot belang bij ME/CVS 
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Meer informatie op de pagina’s VITAMINE B12-TEKORT en METHYLATIE en MTHFR en NUTRIGENOMICS 
  
Ivm de vernieuwde wetgeving is hierover geen informatie beschikbaar op deze website. 
Neem contact op voor uw vragen omtrent de behandelmogelijkheden. 

  

ADHD EN NIEUWETIJDS KINDEREN 

•  
INNERLIJKE REIS 

–  ADHD en Nieuwetijds Kinderen
 

Aan steeds meer kinderen en jongeren met ADHD, worden reguliere geneesmiddelen voorgeschreven. De 
Stichting Farmaceutische Kengetallen, SFK, heeft vastgesteld dat in 2008, 726.000 keer ADHD-pillen als Ritalin, Strattera en Concerta 
zullen worden verstrekt. Dat is 16% meer dan in 2007, en maar liefst 249% meer dan in 2002. Deze reguliere medicijnen onderdrukken 
alleen het drukke gedrag maar pakken niet de oorzaak aan. Als de inname van de medicijnen gestopt wordt, vallen de kinderen vaak 
weer terug. Ook zijn de langetermijneffecten, van het gebruik van deze medicijnen, niet bekend! 
Risico’s van Ritalin in Trouw 

 

Anders ADHD 

Op vrijdag 30 oktober 2015 gaf Monica van der lem een mini-presentatie @ 
Bijeenkomst “Anders ADHD” te Honselersdijk over vitamine B12-tekort MTHFR Methylatie 2andMe in relatie tot ADHD. 
Klik HIER om deze mini-presentatie te bekijken 
  

  

 

 

http://www.lichaamenenergieinbalans.nl/vitamine-b12-tekort/
http://www.lichaamenenergieinbalans.nl/methylatie-stofwisseling/
http://www.lichaamenenergieinbalans.nl/mthfr/
http://www.lichaamenenergieinbalans.nl/nutrigenomics/
http://www.lichaamenenergieinbalans.nl/wetgeving/
https://www.lichaamenenergieinbalans.nl/innerlijke-reis/
https://www.lichaamenenergieinbalans.nl/innerlijke-reis/
http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1196241/2008/10/17/De-risico-rsquo-s-van-Ritalin.dhtml
http://www.lichaamenenergieinbalans.nl/wp-content/uploads/2015/10/Anders-ADHD-30-oktober-2015-%C2%A9-Monica-van-der-Lem-Lichaam-en-Energie-in-Balans.pdf
http://www.lichaamenenergieinbalans.nl/wp-content/uploads/2015/10/Anders-ADHD-30-oktober-2015-%C2%A9-Monica-van-der-Lem-Lichaam-en-Energie-in-Balans.pdf
http://www.lichaamenenergieinbalans.nl/wp-content/uploads/2013/11/ID-10022262.jpg
http://www.lichaamenenergieinbalans.nl/wp-content/uploads/2015/10/Anders-ADHD-30-oktober-2015-%C2%A9-Monica-van-der-Lem-Lichaam-en-Energie-in-Balans.pdf
http://www.lichaamenenergieinbalans.nl/wp-content/uploads/2013/11/7694893_s.jpg


Nieuwetijds kinderen 
  
Iedereen beschikt over intuïtieve kwaliteiten. Bij nieuwetijds kinderen zijn de intuïtieve kwaliteiten sterker ontwikkeld dan bij de 
gemiddelde mens. Hierdoor zijn ze overgevoelige, en staan ze ook bekend als hoog sensitieve kinderen en -personen (HSP). Zij voelen 
emoties, sfeer, en energieën van anderen, en de verschillende plaatsen waar ze zijn, heel sterk aan. Ze zijn duidelijk gevoeliger voor 
indrukken uit de zichtbare- en onzichtbare wereld. Vaak hebben deze kinderen een vorm van paranormale begaafdheid. Ook ADHD 
kinderen, met de vormen ADD en PDD-NOS, en Autistische kinderen vallen onder de nieuwetijds kinderen, dit omdat hun problematiek in de 
meeste gevallen dezelfde achtergrond heeft : overgevoeligheid. Deze zogenoemde ‘ontspoorde’ kinderen krijgen in de hulpverlening nogal 
eens een label opgeplakt dat niet bij hen past, omdat hier wordt uitgegaan van onderliggende problematiek in plaats van onderliggende 
kwaliteiten. Problemen kunnen voorkomen of opgelost worden door kinderen herkenning en erkenning te geven voor wie ze zijn. 
  

 

Holistische Natuurgeneeskundige Therapie volgens de 5 Natuurgerichte 
Principes kan een positief effect hebben op hoog sensitieve kinderen en -personen (HSP), ADHD, ADD en PDD-NOS. 
Hieronder de verschillende behandelvormen die een positief effect kunnen hebben : Met behulp van de Asyra analyse is het mogelijk om 
te dieper liggende oorzaken op te sporen, welke dan o.a. met Nieuwetijds Homepathie, homeopathie en orthomoleculaire geneeskunde 
te behandelen zijn. Het aanleren van verschillende energetische schoonmaak- en grondingstechnieken, heeft ook vaak een positief 
effect. 

Bij ADHD is aanpassing van het eetpatroon vaak noodzakelijk. Een gezond slaapadvies en Energetisch Management kan ook een positief 
effect hebben. 

Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut, Monica van der Lem, is zelf ook zeer hoog sensitief, en kent hierdoor de klappen van de 
zweep maar al te goed. 

ZEER BELANGRIJK = Optimaliseren van vitamine B12 en de methylatie is van groot belang bij ADHD en Nieuwetijds kinderen 
Meer informatie op de pagina’s VITAMINE B12-TEKORT en METHYLATIE en MTHFR en NUTRIGENOMICS 
 
  

 

Meer informatie is ook te lezen op de pagina: Hoog Sensitieve Personen (HSP) 

 

CHRONISCHE PIJNKLACHTEN 

Chronische pijnklachten kunnen voortkomen uit een stapeling van 
ontregelde factoren. Een multi-factorele behandeling is dan een mogelijkheid. 
Optimaliseren van vitamine B12 en de methylatie is van groot belang bij chronische pijnklachten. 
Meer informatie op de pagina’s VITAMINE B12-TEKORT en METHYLATIE en MTHFR en NUTRIGENOMICS 
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Ivm de vernieuwde wetgeving is hierover geen informatie beschikbaar op deze website. 
Neem contact op voor uw vragen omtrent de behandelmogelijkheden. 

 

DARMEN OPTIMAAL 

•  
INNERLIJKE REIS 

–  Darmen optimaal
 

Gezondheid begint in de darmen! 
80% van onze immunologische afweer, (onze weerstand tegen pathogenen zoals : virussen, bacteriën, schimmels en/of andere 
ziektekiemen) zetelt in een gezonde darm/darmflora ! Wanneer de darmen belast zijn, en de darmflora niet optimaal zijn, is de afweer 
altijd verminderd ! VEEL ZIEKTEN BEGINNEN IN DE DARM ! Het functioneren van de darmen wordt in de natuurgeneeskunde gezien als 
de basis van onze gezondheid. De samenstelling van de darmflora speelt daarbij een grote rol. Daarnaast houdt goede voeding met extra 
ballaststoffen, zoals inuline, de darmflora in evenwicht. Door deze ballaststoffen ontstaat een stabiel milieu, waarin enzymatische 
processen optimaal kunnen verlopen en zo de gezondheid behouden kan blijven. 

Bij een verstoring van het milieu in de darmen kan de darmflora verstoord raken en kunnen zich pathogene micro-organismen zoals : 
bacterieën, schimmels en gisten, parasieten, virussen in de darmen ontwikkelen. Ook belasting met : onverteerde etensresten, 
vaccinaties, zware metalen (bv. amalgaam), pesticiden en een overmaat aan pathogene bacteriën, schimmels, virussen en 
parasieten, kunnen belastend zijn voor de darmen en de darmflora. Een te grote toxine belasting in de darm geeft , door heropname van 
de toxinen in de bloedbaan, een grotere belasting voor de ontgifting van de lever. Hierdoor kan de leverontgifting door de jaren heen 
steeds slechter worden (enterohepatische kringloop), omdat de cruciale stoffen van de leverontgifting uitgeput raken, met alle gevolgen 
van dien. Ophoping van toxinen in het lichaam kunnen dan allerlei klachten veroorzaken zoals bv: vermoeidheid, allergieën, jeukende 
huid en allerlei soorten huidklachten, hoofdpijn, slechter slapen, stijf gevoel in de ledematen, gewrichtsklachten en nog veel meer. 
Hierdoor kan de weerstand ook worden aangetast. 

  

 
Met behulp van de de Asyra PRO / IDT kan op bio-energetische wijze getest worden welke belastingen in de darmen een  rol spelen en 
kan er een plan gemaakt worden voor een sanering van de darmen en versterken van de ontgifting van de lever. 
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Hierdoor is het mogelijk om verschillende darmklachten te behandelen en te ondersteunen, bij baby’s, kinderen en volwassenen : 
Diarree, opstipatie, prikkelbaar darm syndroom, inflammantoire darmziekten (Crohn / Colitis Ulcerosa), darmkrampen en te veel 
gasvorming in de darmen, lactose intollerantie, candida/schimmel-belasting, voedselovergevoeligheden en allergieën, lekkende darm 
syndroom, darmparasieten. 

Normale ontlasting = 1 – 3 keer per dag een mooie drol, bruin (niet te donker en niet te licht), zonder onverteerde etensresten, niet te 
waterig en geen harde keutels, na doorspoelen geen spoor nalaten in de pot. En dit alles zonder allergieën, huidklachten en 
buikklachten. IS UW ONTLASTING NORMAAL ?? 

  

  

EN NOG MEER OVER DE DARMEN : De darmen worden ook wel de tweede 
hersenen genoemd. Dit komt omdat de darmen een complex onafhankelijk zenuwstelsel hebben : Enteric Nervous System (ENS). Bijna 
alle stoffen die in de hersenen voorkomen, zoals bv. Serotonine, komen ook in de darmen voor! Het NES, de tweede hersenen, heeft een 
twee-weg communicatie met de hersenen. Dit verklaart de drastische veranderingen in het maag-darmkanaal tijdens emotionele stress!! 
Om te communiseren gebruikt het ENS dezelfde neurotransmitters als de hersenen. Dit zijn er ca. 30, met als voornaamste Serotonine. 
Serotonine speelt een belangrijke rol bij de persitaltiek en de zuurgraad van de darm. Bij emotionele klachten is het ook van belang de 
darmen te optimaliseren. Tevens kunnen parasieten de seretonine receptoren bezet houden in de darm, met alle gevolgen van dien. 
  

  

  

  

 

  

Indien de belasting van toxinen jaren lang te hoog is geweest, neemt het eventuele risico op darmpoliepen 
toe. 
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Optimaliseren van vitamine B12 en de methylatie is van groot belang het optimaliseren van de darmen. 
Meer informatie op de pagina’s VITAMINE B12-TEKORT en METHYLATIE en MTHFR en NUTRIGENOMICS 
  
Ivm de vernieuwde wetgeving is hierover geen informatie beschikbaar op deze website. 
Neem contact op voor uw vragen omtrent de behandelmogelijkheden. 

 

BEWUSTZIJN 

• ERLIJKE REIS 

–  Bewustzijn
 

Des te meer men waardering heeft voor zijn eigen gevoelens en behoeften, en 
hier de benodigde aandacht, in liefde, aan besteedt, hoe meer men vanuit zijn ware Ik en Kern kan gaan leven! En hieraan is kwaliteit 
van leven en gezondheid gerelateerd. Door het levenspad wat wij gaan, en er altijd wel dingen gebeuren in het leven die van grote 
invloed zijn, is het toch soms moeilijk om je ware emoties en behoeften te voelen, te accepteren, en te verwerken; maar het is absoluut 
de weg naar : bevrijding en heelwording. 
THE POWER OF THE MIND is hierbij van zeer grote waarde! 
Leven in EMOTIONEEL EVENWICHT en leven naar HART EN ZIEL zijn zeer belangrijke heelmakers van het leven! 
  
Stress en onverwerkte emoties zijn grote ziekmakers! 
“Luisteren naar jouw innerlijk” en dan “kunnen geven wat het nodig heeft” zijn veel mensen verleerd. Vele mensen worden geleefd door 
hun gezin- en/of werksituatie, met mobiele telefoons en email, waarbij men niet meer in zijn/haar eigen tempo leeft. Het zou ideaal zijn 
als men leeft en werkt in zijn/haar eigen tempo. Waarbij het werken en leven met passie gedaan wordt. Een onstabiele en/of stressvolle 
gezin- en/of werksituatie zijn grote ziekmakende factoren. 

Emotionele bewustzijngroei en emotionele balans wordt altijd ondersteunt tijdens de behandeling. Het doel is om dichter bij de ware 
gevoelens en het gevoel van eigenwaarde te komen, en dit in positieve emoties om te zetten. Het is belangrijk om te voelen wat je echte 
emoties zijn en deze een plek te geven in je leven. En tot besef en acceptatie te komen : ik ben goed zoals ik ben, ongeacht wat ik doe en 
hoe ik eruit zie ; en ik ben mooi zoals ik ben. De emoties die men heeft en ervaart, die mogen er zijn : lachen, huilen, boosheid, 
teleurstelling, angst, onzekerheid, eenzaamheid, schaamte, schuldgevoel, etc. 

Bewustzijn is enorm krachtig, maar vaak moeilijk, daar 98% van onze emotionele binnenwereld ONBEWUST is. 

 

  

Persoonlijke noot Monica van der Lem: Met de ervaring die ik nu heb anno 2015, 7 jaar als behandelaar en mijn eigen “lichaam”, zie ik 
dat vele cliënten (en deze cliënten bevestigen dit ook naar mij in hun feedback op de behandeling) meer bewustzijn krijgen en meer 
daadkracht krijgen om het daadwerkelijk neer te zetten en om ook daarbij de ruimte in te nemen die daarbij hoort, als in “IN DE STOF” ook 
de tekorten zijn aangevuld en de mehylatie is verbeterd. 
Optimaliseren van vitamine B12 en de methylatie is van groot belang bij draagkracht en het uitvoeren van bewustzijn. 
Meer informatie op de pagina’s VITAMINE B12-TEKORT en METHYLATIE en MTHFR en NUTRIGENOMICS 

 

DOELSTELLINGEN BEHANDELPLAN 

• DOELSTELLINGEN BEHANDELPLAN 

• NO-CYCLUS OVERACTIEF! 

• INNERLIJKE REIS 

 Doelstellingen behandelplan
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Doelgerichte behandelingen met als doel 50 – 100% van uw klachten te verminderen na 3 – 4 behandelingen* in 6 – 8 maanden tijd. (* 
zijn niet verplicht, minder of meer behandelingen zijn ook mogelijk). Hierbij is tevens het doel om per behandeling een blijvende 
klachtenreductie te bewerkstelligen van ca. 20 a 30%. 

Niet alleen klachten verminderen maar juist ook krachten vergroten! 

Analyse apparatuur en testwijzen: Nadat ik 4 jaar EAV en 6 jaar ASYRA heb gebruikt als testapparatuur werk ik sinds eind 2017 tm 
heden met mijn Epigenetische Testmodel en autonome zenuwstelsel testen, omdat ik dit causaal en effectiever beter vind. 
Gecombineerde toegepaste behandelvormen: Homeopathie – UMF (Ultra Moleculaire Frequenties) – Orthomoleculaire Geneeskunde 
– 23andMe Genetisch Profiel Analyse  – Energetisch Management & Straling – Vitamine B12 gedeeltelijk volgens de inzichten van Hans 
Reijnen – Methylatie Analyse en Regulatie volgens Dr. Ben Lynch & Dr. Amy Yasko – de verschillende herbal protocollen van Beyond 
Balance, Nutramedix en Buhner – Innerlijke Reis (heling innerlijke kind en early life stress patronen). 
Allerlei klachten en zijn behandelbaar maar gespecialiseerd in de behandeling van: Alle chronische aanhoudende klachten – 
Vermoeidheidsklachten – ME/CVS – Fibromyalgie – Maag- en darmklachten – Allergieën – Auto-immuunziekten – Astma/COPD – Ziekte 
van Lyme & chronische borrelia infectie & co-infecties – Klachten en ziekten bij Hoog Sensitieve Personen bij volwassenen en kinderen. 
Per consult: 1x per 2 maanden 1 consult  van 1 uur met een volledige test mbv mijn Epigenetische Testmodel. Ik behandel systemisch 
en hierarchisch waarbij ik steeds dieper in het lichaam behandel om te reguleren zodat klachten kunnen afnemen. Het is dan ook zo dat 
per consult therapeutica anders testen, omdat als men een behandelplan 2 maanden heeft gedaan, dan is het lichaam vaak verbeterd en 
kan ik met andere middelen dieper behandelen. Bijvoorbeeld in de eerste behandelronde het detoxificatie vermogen verbeteren om zo 
bij de 2de behandelronde virussen, schimmels, bacterien, parasieten beter te kunnen verwijderen, want als je detoxificatie vermogen 
slecht is, dan kan men meestal ook slecht tegen middelen die dit soort micro-organismen doodmaken. 

 

INNERLIJKE REIS 

• INNERLIJKE REIS 

 Innerlijke Reis
 

Met een “Innerlijke Reis” sessie maak ik je bewust van je onbewuste 
blokkades (onverwerkte emoties, kindpatronen, early life stress programma’s) en geef ik je gereedschap (leer ik je verschillende 
technieken) zodat je de volgende stap kan maken ipv dat je weer terug valt in dezelfde groef. Meestal is dit een sessie van 1 uur. 
In 2016 tm 2021 heb ik zelf een mega diep transformatie proces moeten doen, na het stoppen van mijn DJ carriere (Miss Monica) en 
mijn nieuwe functie als “inspirator” en “teacher”, liep ik enorm tegen mijzelf aan. Ik werd depressief vanwege het stoppen als DJ, terwijl 
ik ook voelde dat als ik weer zou DJ-en ik net zo depri bleef. Mijn nieuwe functie als “inspirator” en “teacher” gaf mij angst en paniek. In 
deze jaren ben ik met mijzelf aan de slag gegaan (en dat was en is een dagelijks transformatie en ontwikkel proces) en heb ik veel 
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geleerd hierover, verschillende technieken zoals oa.: somatic experiencing, hypnose, regression, mindset en re-training the mindset, 
vergroten van body awareness en het helen van het innerlijke kind. 

Een “Innerlijke Reis” samen met mij is geen gesprekstechniek! want met gesprekstechniek en vanuit het hoofd (denken en weten) kan je 
niet de onbewuste en onverwerkte emoties, kindpatronen, early life stress programma’s, ophelderen, resetten, neutraliseren en healen. 
Tijdens jouw “Innerlijke Reis” ga ik je laten ervaren en voelen en bewust maken vanuit het voelen! In verbinding met je hart! 
Wetenschappelijke studies hebben reeds aangetoond dat het hart veel eerder emoties waarneemt dan het brein. 

Vanuit biochemisch aspect gezien,  je onbewuste blokkades (onverwerkte emoties, kindpatronen, early life stress programma’s) zorgen 
voor de productie van heel veel NO, stikstofmonoxide, en zijn vaak ook een causale factor bij een overactieve NO-cyclus. Heel veel NO 
productie (stikstofmonoxide) veroorzaakt heel veel inflammatie, deze inflammatie is alles bepalend bij chronische klachten en 
ziektebeelden. Meer info https://www.lichaamenenergieinbalans.nl/no-cyclus-overactief/ 
Inmiddels heb ik mijzelf opnieuw uitgevonden en ben ik niet meer depressief en heb ik geen angst en paniek meer. Heb binnen mijzelf 
met mijn passie voor muziek de volgende stap kunnen maken en geniet van het componeren en produceren van muziek en gebruik 
hiervoor ook mijn talenten en vaardigheden dat ik de reacties van het autonome zenuwstelsel kan waarnemen, ook in reactie op geluid, 
klanken, toonsoorten, melodieen en ritmes etc en werk ook in tuningen van 432 Hz en Solfeggio Frequenties. Meer informatie op mijn 
website http://monicaelectronicmusic.com/ en mijn muziek is te luisteren en te downloaden 
op https://monicaelectronicmusic.bandcamp.com/ Voor 2021 ga ik werken aan een project om bij ingesproken hypnose audio sounds 
en frequenties te combineren om zo “the healing state” van het autonome zenuwstelsel te verbeteren en positief te beinvloeden. 
Als “inspirator” en “teacher” zal ik mijn kennis, talenten en ervaring gaan uitwerken in 2021 en dit gaan vormgeven in de door mij 
ontwikkelde methode – waar iedereen aan kan deelnemen – in een online platvorm en ook evt ook op locatie. 
Hieronder een mooie uitleg https://youtu.be/erpPQDSWD0k 

Ook voor een “Innerlijke Reis” sessie maak ik gebruik van videobellen, sinds maart 2019 consulteer ik nog uitsluitend met videobellen, 
meer informatie over mijn werkwijze  met video presentatie  https://www.lichaamenenergieinbalans.nl/ 

 

CONTACT 

• NERLIJKE REIS 

 Contact
 

 
 
  
Lichaam en Energie in Balans 
Praktijk voor Natuurgeneeskundige Therapie volgens de 5 Natuurgerichte Principes 
Monica van der Lem 
Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut 
Therapeut voor Leefstijlgeneeskunde 
Medisch Analiste Klinische Chemie & Hematologie 
Leefstijl therapeut/coach/begeleider/inspirator/onderzoeker/kennisbron 
Passie voor Nutrigenomics 
  
Voor het maken van een afspraak stuur een WhatsApp bericht of een SMS (niet bellen!) naar 0621648540 met uw volledige naam. 
Vermeld ook of u een 10 minuten gratis kennismakingsconsult of intake(1ste) consult of vervolgconsult wilt plannen, dan neem ik 
contact met u op om dit te plannen. Medische gegevens bespreek ik niet op deze wijze in geval van nieuwe clienten, dit is alleen 
mogelijk tijdens een consult. 
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VERNIEUWDE WERKWIJZE 
Vanaf 5 maart 2019 consulteer ik nog uitsluitend met behulp van videobellen  (nadat ik meer dan 10 jaar een praktijkruimte had). Ik 
gebruik hiervoor het programma “WhatsApp” (voorheen gebruikte ik Skype). Indien u twijfelt over een videobellen consult, plan dan “de 10 
minuten gratis kennismaking” om te kijken en het testen te ervaren. Lees ook de ervaringen van cliënten op mijn website en 
Facebook: https://www.lichaamenenergieinbalans.nl/ervaringen-van-clienten/ 
HOE WERKT DIT? 
Installeer WhatsApp op uw telefoon.Op uw consulttijd zal ik u videobellen met WhatsApp. Gebruik van WhatsApp voldoet aan de AVG 
privacywetgeving. Meer info: https://www.whatsapp.com/ 
Dit maakt het zeer gebruiksvriendelijk en makkelijk. 
  
De laatste jaren deed ik steeds vaker consulten met videobellen. Veel cliënten vinden het prettig i.v.m. reistijd en reiskosten besparing en “het 
testen” gaat net zo goed als in de praktijk. 
 
  
Als u de 10 minuten gratis kennismaking wilt doen, is het belangrijk dat u eerst ook de videopresentatie van mijn werkwijze bekijkt want 
hierin worden heel veel vragen beantwoord. 
  
WERKWIJZE / CONSULTEN / VIDEOBELLEN 
Bekijk onderstaande videopresentatie waarin ik uitleg wat mijn werkwijze is en wat er gebeurt tijdens uw consult en hoe dit allemaal – ook 
het testen – met videobellen (voorheen Skype) mogelijk is: 
  
  
OVER MONICA VAN DER LEM 
Ik heb reeds meer dan 10 jaar mijn praktijk “Lichaam en Energie in Balans”. Ik ben aangesloten bij beroepsvereniging BATC en heb tot 
en met februari 2019 altijd een nette praktijkruimte gehad die aan alle eisen voldeed. Vanwege mijn eigen ontwikkelingen van de 
afgelopen 10 jaar en het kunnen waarnemen van autonome reflex reacties heb ik besloten op deze manier te werken en consulteer ik 
ook mensen internationaal (Engelstalig). 

Internet en WiFi maken dat “de wereld mijn praktijkruimte is”. 
 

Zie ook https://www.lichaamenenergieinbalans.nl/over/ 
En https://www.facebook.com/lichaamenenergieinbalans/ 

 

23andMe in mijn praktijk en voor cliënten 
  
LET OP! EERST! is een normaal intake consult nodig om te kunnen beoordelen wat de mogelijke oorzaak / oorzaken kunnen zijn van uw 
klachten / ziekten. Suppletie advies op basis van een gene rapport is namelijk niet de oplossing voor uw klachten / ziekten, lees mee 
informatie op mijn website. Tijdens dit eerst consult kunt u wel de volgende gratis rapporten regelen en mailen: 
  
https://geneticgenie.org/methylation-analysis/ 
https://geneticgenie.org/detox-profile/ 
  

 

Email: info@lichaamenenergieinbalans.nl 
  

 

Openingstijden  
maandag tm vrijdag van 11.00 – 18.00 
   

 

Vergoedingen 
 
Monica van der Lem is als Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut aangesloten bij de beroepsvereniging BATC. BATC 
beroepsregistratie nr = BR-1127 / Klacht- en Tuchtrecht nr = KB0808.0135 / AGB Zorgverlenerscode = 90 – 037222 / AGB Praktijkcode = 90 
– 015863 / KvK : 24419147. Lees meer info op de pagina: VERGOEDINGEN 2021     
               

 

  

                                                                                         Bij ernstige calimiteiten altijd uw huisarts en of behandeld arts raadplegen! 

ERVARINGEN VAN CLIENTEN 
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• INNERLIJKE REIS 

 Ervaringen van cliënten
 

Recensies van cliënten die ik heb behandeld en of nog in behandeling heb, uiteraard 
met toestemming van cliënt. 
Zie ook de recensies op mijn Facebookpagina van Lichaam en Energie in Balans  
(sommige zijn niet zichtbaar ivm persoonlijke privacy instellingen van Facebook) 

VERNIEUWDE WERKWIJZE 
Vanaf 5 maart 2019 consulteer ik nog uitsluitend met behulp van videobellen.  (nadat ik meer dan 10 jaar een praktijkruimte had). Ik 
gebruik hiervoor het programma “WhatsApp” (voorheen gebruikte ik Skype). Indien u twijfelt over een videobellen consult, plan dan 
“de 10 minuten gratis kennismaking” om te kijken en het testen te ervaren. Lees ook de ervaringen van cliënten op mijn website en 
Facebook, hieronder in beeld gebracht: 
Meer informatie hierover klik hier 
  

INTAKE 

• INNERLIJKE REIS 

 Intake
 

Hieronder vind u informatie met betrekking tot 10 minuten gratis kennismakingsconsult 
Belangrijk is ook dat u de videopresentatie over mijn werkwijze heeft gezien voordat u uw 10 minuten gratis kennismakingsconsult 
heeft afgesproken met mij via de app, want in deze video leg ik alles uit (onderaan deze pagina). Het geluid valt af en toe weg, maar er 
ontbreekt geen informatie. 

  

Hieronder vind u alle documenten en informatie met betrekking tot uw intake (1ste) consult. 
Nadat u uw afspraak heeft gepland is het belangrijk om de vragenlijst en behandelovereenkomst in te vullen en deze te mailen 
naar info@lichaamenenergieinbalans.nl tijdig voordat uw consult plaatsvind. Tevens dient u 2 volle dagen voor de dag dat uw consult 
plaatsvind – en de dag van uw consult – te stoppen met al uw supplementen, dit is belangrijk ivm het testen, anders zit ik in uw suppletie 
te testen, voorbeeld: als uw consult op woensdag is, neemt u dus vanaf maandag geen supplementen meer in, mocht dit een probleem 
zijn overleg dan svp even eerst met mij via de app svp. Medicijnen (op voorschrift van arts) wel blijven innemen (dus niet stoppen). Lees 
ook “Vernieuwde Werkwijze Lichaam en Energie in Balans Videobellen met WhatsApp” goed door ter voorbereiding van uw consult. 
Belangrijk is ook dat u de videopresentatie over mijn werkwijze heeft gezien voordat u uw  intake consult heeft afgesproken met mij via 
de app, want in deze video leg ik alles uit (onderaan deze pagina). Het geluid valt af en toe weg, maar er ontbreekt geen informatie. 
Vragenlijst en Behandelovereenkomst downloaden, invullen, opslaan op eigen computer en een nieuwe bestandsnaam 
geven!!! en dan tussen door controleren of de vragenlijst goed op slaat, want bij 1 op de 20 mensen lukt dat niet, ik weet niet 
waar dat aan ligt helaas, en deze opgeslagen versie mailen, anders stuurt u mogelijk lege documenten!!! Indien het niet lukt 
neem gerust contact met mij op per app svp. 
VRAGENLIJST-Lichaam-en-Energie-in-Balans1-1 (download) 
BEHANDELOVEREENKOMST-Lichaam-en-Energie-in-Balans (download) 
Vernieuwde Werkwijze Lichaam en Energie in Balans Videobellen met WhatsApp (download) 
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In de Privacyverklaring en Algemene voorwaarden – AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) – kunt u lezen hoe “Lichaam 
en Energie in Balans / Monica van der Lem” met uw gegevens omgaat. 

Privacyverklaring 
Algemene voorwaarden  

 

BIJSCHOLINGEN EN LEZINGEN 

 

 

 

CONTACT 

• NERLIJKE REIS 

 Contact
 

 
 
  
Lichaam en Energie in Balans 
Praktijk voor Natuurgeneeskundige Therapie volgens de 5 Natuurgerichte Principes 
Monica van der Lem 
Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut 
Therapeut voor Leefstijlgeneeskunde 
Medisch Analiste Klinische Chemie & Hematologie 
Leefstijl therapeut/coach/begeleider/inspirator/onderzoeker/kennisbron 
Passie voor Nutrigenomics 
  
Voor het maken van een afspraak stuur een WhatsApp bericht of een SMS (niet bellen!) naar 0621648540 met uw volledige naam. 
Vermeld ook of u een 10 minuten gratis kennismakingsconsult of intake(1ste) consult of vervolgconsult wilt plannen, dan neem ik 
contact met u op om dit te plannen. Medische gegevens bespreek ik niet op deze wijze in geval van nieuwe clienten, dit is alleen 
mogelijk tijdens een consult. 
  

 

VERNIEUWDE WERKWIJZE 
Vanaf 5 maart 2019 consulteer ik nog uitsluitend met behulp van videobellen  (nadat ik meer dan 10 jaar een praktijkruimte had). Ik 
gebruik hiervoor het programma “WhatsApp” (voorheen gebruikte ik Skype). Indien u twijfelt over een videobellen consult, plan dan “de 10 
minuten gratis kennismaking” om te kijken en het testen te ervaren. Lees ook de ervaringen van cliënten op mijn website en 
Facebook: https://www.lichaamenenergieinbalans.nl/ervaringen-van-clienten/ 
HOE WERKT DIT? 
Installeer WhatsApp op uw telefoon.Op uw consulttijd zal ik u videobellen met WhatsApp. Gebruik van WhatsApp voldoet aan de AVG 
privacywetgeving. Meer info: https://www.whatsapp.com/ 

http://www.lichaamenenergieinbalans.nl/privacyverklaring-avg/
http://www.lichaamenenergieinbalans.nl/algemene-voorwaarden/
https://www.lichaamenenergieinbalans.nl/innerlijke-reis/
https://www.lichaamenenergieinbalans.nl/wp-content/uploads/2013/08/Lichaam-en-Energie-in-Balans-NEW-LOGO-REAL-3.jpg
https://www.lichaamenenergieinbalans.nl/wp-content/uploads/2013/08/Lichaam-en-Energie-in-Balans-NEW-LOGO-REAL-3.jpg
https://www.lichaamenenergieinbalans.nl/ervaringen-van-clienten/
https://www.whatsapp.com/
https://www.lichaamenenergieinbalans.nl/wp-content/uploads/2013/08/Lichaam-en-Energie-in-Balans-NEW-LOGO-REAL-3.jpg
https://www.lichaamenenergieinbalans.nl/wp-content/uploads/2013/08/WhatsApp-Logo.png


Dit maakt het zeer gebruiksvriendelijk en makkelijk. 
  
De laatste jaren deed ik steeds vaker consulten met videobellen. Veel cliënten vinden het prettig i.v.m. reistijd en reiskosten besparing en “het 
testen” gaat net zo goed als in de praktijk. 
 
  
Als u de 10 minuten gratis kennismaking wilt doen, is het belangrijk dat u eerst ook de videopresentatie van mijn werkwijze bekijkt want 
hierin worden heel veel vragen beantwoord. 
  
WERKWIJZE / CONSULTEN / VIDEOBELLEN 
Bekijk onderstaande videopresentatie waarin ik uitleg wat mijn werkwijze is en wat er gebeurt tijdens uw consult en hoe dit allemaal – ook 
het testen – met videobellen (voorheen Skype) mogelijk is: 
  
  
OVER MONICA VAN DER LEM 
Ik heb reeds meer dan 10 jaar mijn praktijk “Lichaam en Energie in Balans”. Ik ben aangesloten bij beroepsvereniging BATC en heb tot 
en met februari 2019 altijd een nette praktijkruimte gehad die aan alle eisen voldeed. Vanwege mijn eigen ontwikkelingen van de 
afgelopen 10 jaar en het kunnen waarnemen van autonome reflex reacties heb ik besloten op deze manier te werken en consulteer ik 
ook mensen internationaal (Engelstalig). 

Internet en WiFi maken dat “de wereld mijn praktijkruimte is”. 
 

Zie ook https://www.lichaamenenergieinbalans.nl/over/ 
En https://www.facebook.com/lichaamenenergieinbalans/ 

 

23andMe in mijn praktijk en voor cliënten 
  
LET OP! EERST! is een normaal intake consult nodig om te kunnen beoordelen wat de mogelijke oorzaak / oorzaken kunnen zijn van uw 
klachten / ziekten. Suppletie advies op basis van een gene rapport is namelijk niet de oplossing voor uw klachten / ziekten, lees mee 
informatie op mijn website. Tijdens dit eerst consult kunt u wel de volgende gratis rapporten regelen en mailen: 
  
https://geneticgenie.org/methylation-analysis/ 
https://geneticgenie.org/detox-profile/ 
  

 

Email: info@lichaamenenergieinbalans.nl 
  

 

Openingstijden  
maandag tm vrijdag van 11.00 – 18.00 
   

 

Vergoedingen 
 
Monica van der Lem is als Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut aangesloten bij de beroepsvereniging BATC. BATC 
beroepsregistratie nr = BR-1127 / Klacht- en Tuchtrecht nr = KB0808.0135 / AGB Zorgverlenerscode = 90 – 037222 / AGB Praktijkcode = 90 
– 015863 / KvK : 24419147. Lees meer info op de pagina: VERGOEDINGEN 2021     
               

 

  

                                                                                         Bij ernstige calimiteiten altijd uw huisarts en of behandeld arts raadplegen! 

 

BIJSCHOLINGEN & LEZINGEN 

• INNERLIJKE REIS 

 Bijscholingen & Lezingen
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Monica van der Lem is in 
2015 gestart met het geven van bijscholingen en lezingen 
“Het doel van deze bijscholingen en lezingen is om haar kennis en ervaring met collega’s te delen, zodat meerdere mensen een betere 
kwaliteit van leven kunnen gaan krijgen door complementaire zorg! 

Sinds januari 2018 geef ik Artsen en therapeuten prive training/bijscholing 
60       euro = 1 uur 

  

 

Prive Training >>> Voor de bepaling en toepassing van het Thiol Free Diet, en meer <<< 
Voor behandelaars – artsen en therapeuten – is het mogelijk om een 1-op-1 training te volgen over het belang van en de ratio achter: 

1. Thiol Free Diet 

2. Vaststellen van zwavelintolerantie. Als 1ste prioriteit van de behandeling, in alle gevallen 

3. Vaststellen van de gevoeligheid voor de zgn. toxische shunt, in combinatie met zwavelintolerantie. Ook als 1ste prioriteit van 
de behandeling, in alle gevallen 

4. Vaststellen van glutamaatbelasting, in combinatie met toxische shunt en zwavelintolerantie. Ook als 1ste prioriteit van de 
behandeling, in alle gevallen 
Tijdens de privé-training van 1 uur leer je dit gemakkelijk te bepalen met het door Monica van der Lem ontwikkelde Epigenetische 
testmodel, inclusief testers en markers. 

Je kunt er daarna direct in je eigen praktijk mee aan de slag! 

Tijdens de training kan ook ingegaan worden op de relatie tot 23andme gene-rapporten en tot bloedonderzoeken voor behandelaars die 
daarmee werken. 

Naar behoefte kan de privé-training met 1x 1 uur of 2x 1 uur of 3x 1 uur uitgebreid worden. 

 

  

 

Voor informatie en aanmelden: info@lichaamenenergieinbalans.nl 

 

BIJSCHOLINGEN 

methylatie-mthfr-nutrigenomics-23andme-professional-bijscholing 

• NNERLIJKE REIS 

–  Methylatie, MTHFR, Nutrigenomics & 23andMe Professional [bijscholing]
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Methylatie, MTHFR, Nutrigenomics & 23andMe 
Professional 

Vanaf eind 2020 zal deze bijscholing weer georganiseerd worden. 
Vanaf april 2016 wordt deze bijscholing georganiseerd door Genetics & Lifestyle 
Bekijk ook de website voor meer informatie  www.geneticsandlifestyle.nl 
Accreditatie bij MBOG, KTNO (BATC, VBAG, LVNG), NWP, NVST, VNT voor deze bijscholing in 2016 
  
  

  

Wil je meer leren over Methylatie, MTHFR, Nutrigenomics & 23andMe? Door regulatie van de genetica en epigenetica mbv voeding, 
lifestyle en supplementen?! 
Hoe Methylatie en Nutrigenomics samen met een 23andMe Genetisch Profiel Analyse de vernieuwde zienswijzen en behandelwijzen zijn 
voor het toepassen van orthomoleculaire-, complementaire- en integrale geneeskunde?! 
Dit kunnen interpreteren en kunnen toepassen als behandelaar (arts/therapeut) door regulatie van de genetica en epigenetica mbv 
voeding, lifestyle en supplementen?! 

Maar besef ook dat je met deze kennis ook zonder een 23andMe je clienten al veel meer op een causaal nivo kan behandelen 
omdat je uitgaat van de verschillende stofwisselingsprocessen oa: Methylatie met de Methonine/Homocysteine cyclus en 

folaat cyclus – BH4 cylus  met COMT MAO en GAD – NO cyclus – Citroenzuurcyclus – CBS met transsulferatie en 
glutathionsynthese. 

Het is veel materie, maar de belangrijkste basiskennis met daarbij de belangrijkste 30 behandelmogelijkheden in een bepaalde 
hierarchie brengt ons naar een meer nieuwetijds model van complementaire / ingetrale geneeskunde. Het doel is om de verschillende 
stofwisselingsverstoringen zowel biochemisch en of bio-energetisch te kunnen analyseren / vaststellen, zodat men ook een passende 
behandeling kan verzinnen. Dit is het nieuwe denken met de mens als Systeem Biologie. Binnen mijn praktijk noem ik dit dan ook 
Biologische Systeem Analyse. 
Het “oudetijdsmodel” waarbij men klachten en ziekten relateerd aan verschillende supplementen komt, wat mij betreft, te vervallen. 
  
De kunst is om te kunnen vaststellen welke stofwisselingsverstoring er spelen. Ook hier gaan handsvaten voor aangeleverd 
worden tijdens deze bijscholingen. Zowel de klinische test mogelijkheden als mede ook op bio-energetische wijze. 
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Na 5-edities van de 1-daagse bijscholing Vitamine B12-tekort, MTHFR met Inleiding 23andMe & Nutritional Genomics in 2015, 
heeft Monica van der Lem, op verzoek van velen, een verdiepingsbijscholing samengesteld. 
Monica van der Lem is Natuurgeneeskundig Therapeut en tevens Medisch Analiste Klinische Chemie & Hematologie en heeft 
altijd een passie en verwondering gehad voor de biochemie van het menselijk lichaam. Sinds de zomer van 2014 is zij in de ban 
van methylatie, nutrigenomics en 23andMe als nieuwe tool en nieuwetijdse behandelmogelijkheden op orthomoleculair 
gebied en volgt zij de practitioner opleiding Dr. Ben Lynch @ Seeking Health.. 
  
  

  

  

DOEL 
Het doel is om artsen, therapeuten, gezondheidsprofessionals, aan de hand te nemen – stap voor stap – door een aantal belangrijke 
biochemische routes van het menselijk lichaam. Waarbij je dan gaat leren wat belangrijk is en minder belangrijk, want als je de 
belangrijkste 30 goed doet, dan kan je veel mensen al effectief behandelen. Tevens leer je om de 23andMe gen rapporten te beoordelen. 
Daarbij is het de bedoeling dat verspreid over de maanden deze kennis steeds – stap voor stap – geïntegreerd gaat worden, zodat je na 
elke lesdag dit echt meteen in je praktijk kan gaan toepassen met daarbij ook ondersteuning hoe dit te testen op klinische- en bio-
energetische wijze. 
Monica van der Lem zal aan het eind van de lesmiddag uitleggen (17.00 – 18.00) hoe je je eigen testen kan bouwen in Asyra. Asyra 
meenemen is dan wenselijk omdat de testen aan het eind van de dag dan gebouwd worden. 
Tevens kan Monica van der Lem aan het eind van de lesmiddag uitleggen (17.00 – 18.00) mensen die met andere bio-energetische 
testapparaten/methoden werken ook begeleiden welke testers zijn kunnen gaan maken en hoe deze te gebruiken. 
Zo bouw je tijdens deze opleiding dus ook je bio-energetische testmodel op. Maar besef goed dat dit bio-energetische testmodel alleen 
maar effectief is als je ook de kennis beheerst! Vandaar dat integratie van deze opleiding met je parate kennis zo belangrijk is en het 
uitsmeren van deze opleiding over een aantal maanden juist daartoe een positieve bijdrage levert. 
Je kan dit niet effe snel leren. Na het volbrengen van deze bijscholing kan je een 23andMe genrapport beoordelen op de belangrijkste 
SNPs en leer je de mogelijkheden van de verschillende regulatieve behandelingen op het gebied van voeding, supplementen en lifestyle. 
Tevens leer je dat het menselijk lichaam systeem biologie is en dat alle chronische klachten en –ziekten complementair/integraal 
behandeld kunnen worden met behulp van de regulatie van de methylatie en de nutrigenomische pathways, waarbij 23andMe een 
nieuwetijdse tool is, die meer inzichten geeft in de mogelijke verschillende stofwisselingsverzwakkingen van uw cliënt/patiënt. 
Regulatie van de methylatie en de nutrigenomische pathways kan ook zonder 23andMe. Met de kennis hierover leer je te begrijpen wat 
oorzaak en gevolg is en in welke hierarchie dan een behandeling toegepast kan worden. 

Je bent dus niet verplicht om altijd met 23andMe te gaan werken. 
Methylatie optimaliseren heeft effect op, energie, hormonen, neurotransmitters, het vermogen om te kunnen ontgiften, de kwaliteit van 
het immuunsysteem, oxidatieve stress/inflammatie en regeneratie. 
Zo leer je denken in biochemie van het menselijk lichaam in plaats van supplementen voor klachten en ziekten en leer je ook wat echt 
belangrijk is en minder belangrijk. 
Hierdoor is het mogelijk elke cliënt/patiënt persoonlijker en op een causaal niveau te behandelen. 
Indien er voldoende interesse is, zullen er na deze 8-daagse professional bijscholing nog verschillende 2-daagse Masterclasses 
georganiseerd gaan worden, waarbij er dan nog dieper wordt ingegaan op verschillende biochemische routes. Masterclasses kunnen 
alleen worden bijgewoond indien men de 8-daagse professional heeft gevolgd. 
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Lesmiddag 1 = Introductie, uitleg van functie en belang van verschillende co-factoren bij methylatie en nutrigenomics, de hierarchie 
van behandelen en de hierarchie en synergie van de verschillende co-factoren. Synergie is een begrip dat een proces beschrijft waarbij 
het samen gaan van delen meer oplevert dan de som der delen. Meer over vitamine B12, foliumzuur, folinezuur, methylfolaat, invloed 
van zware metalen en andere toxinen. Uitleg over 23andMe en de verschillende SNP reports (Monica) Supplementen: allerlei mineralen 
(silicium, magnesium, kalium, lithium, zink, koper, mangaan, molybdeen, selenium, jodium, chroom), allerlei vitaminen (B1, B2, B3. B5, 
B6, B8, B11, B12 vit C), detox zware metalen / pesticiden / herbiciden, regulatie vochthuishouding en zuurbase evenwicht en het 
toepassen van fyto-extracten, het belang en nut van de verschillende herbalextracten. 
Lesmiddag 2 = CBS / Transsulferatie cyclus en Glutathion cyclus en de belangrijkste SNPs (Kathrin). Supplementen: allerlei 
mineralen en vitaminen zoals bij dag 1 genoemd, vooral ook zwavel detox, sulfiet/sulfaat detox, molybdeen, vitamine B1, glutathion, 
vitamine B2, selenium, taurine en het toepassen van fyto-extracten, het belang en nut van de verschillende herbalextracten. 
Lesmiddag 3 = Methionine /Homocysteïne Methylatie cyclus en de belangrijkste SNPs (Monica). Supplementen: allerlei mineralen 
en vitaminen zoals bij dag 1 genoemd, vooral ook methylcobalamine, SAMe, B2, B3, TMG, phosphatidylcholine, phosphatidylserine, 
carnitine, methionine, creatine, en het toepassen van fyto-extracten, het belang en nut van de verschillende herbalextracten. 
Lesmiddag 4 = ATP cyclus en de belangrijkste SNPs (Monica). Supplementen: allerlei mineralen en vitaminen zoals bij dag 1 
genoemd, vooral ook magnesium, adenosylcobalamin, Q10, phosphor, carnitine, biotine, parentoil, omega 3/6 vlg Peskin, verlagen 
lactaat belasting, alfa-liponzuur, malonzuur, en het toepassen van fyto-extracten, het belang en nut van de verschillende 
herbalextracten. 
Lesmiddag 5 = NO cyclus en BH4 cyclus en de belangrijkste SNPs (Kathrin). Supplementen: allerlei mineralen en vitaminen zoals bij 
dag 1 genoemd, vooral ook hydroxocobalamine, arginine, ornithine, ureum- en ammoniakdetox, glutathion, NAC, en het toepassen van 
fyto-extracten, het belang en nut van de verschillende herbalextracten. 
Lesmiddag 6 = Foliumzuur / Folaat Methylatie cyclus en de belangrijkste SNPs (Monica). Supplementen: allerlei mineralen en 
vitaminen zoals bij dag 1 genoemd, vooral ook foliumzuur, folinezuur, 5-MTHR, vitamine B6, vitamine B3, vitamine C, en het toepassen 
van fyto-extracten, het belang en nut van de verschillende herbalextracten. 
Lesmiddag 7 = BH4, COMT en MAO en GAD cycli en de belangrijkste SNPs (Kathrin). Supplementen: allerlei mineralen en vitaminen 
zoals bij dag 1 genoemd, vooral ook 5-HTP, tyrosine, L-dopa, SAMe, arginine, GABA, vitamine D, magnesium, lithium, 
hydroxocobalamine, adenosylcobalamine, en het toepassen van fyto-extracten, het belang en nut van de verschillende herbalextracten. 
Lesmiddag 8 = CYPS, IgA, Acetylatie, HLA / Gluten en de belangrijkste SNPs (Kathrin). Supplementen: allerlei mineralen en vitaminen 
zoals bij dag 1 genoemd, vooral ook, NAC, DIM, en het toepassen van fyto-extracten, het belang en nut van de verschillende 
herbalextracten. 
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PER LESMIDDAG IS ER DE VOLGENDE INDELING EN DOELSTELLING: 
– Functie van de cyclus, waar dient deze cyclus voor 
– Wat zijn de belangrijkste hoofdrolspelers in deze cyclus 

o Per hoofrolspeler meer uitleg over wat er zo belangrijk is aan deze biochemische stof in het lichaam zoals oa. 
functie en toxiciteit 
– Wat zijn de belangrijkste hoofdrolspelers met de genen / SNPs in deze cyclus 
o Per gen / SNP uitleggen wat deze precies doet 
– Wat zijn de belangrijkste co-factoren in deze reacties in deze cyclus 

o Meer uitleggen over wat de functies zijn van de verschillende co-factoren 
– Wat zijn de remmende factoren in deze cyclus bij de verschillende SNPs 
– Wat zijn de belangrijkste interacties met andere cycli en SNPs 
– Wat zijn de behandelmogelijkheden met voeding, supplementen en lifestyle 
– Wat zijn de klinische test mogelijkheden 
– Bouwen van een testprotocol m.b.v. Asyra en of andere bio-energetische meetmethoden bv met testampullen (geschikt voor 
kinesiologie en of andere bio-energetische testapparatuur 

 

BIJSCHOLINGEN  

VITAMINE B12 TEKORT 

• ERLIJKE REIS 

–  Vitamine B12-tekort [bijscholing]
 

In 2015 en 2016 werd deze 
1-daagse bijscholing reeds 5x gegeven aan bijna 180 artsen en therapeuten. 
Accreditatie is verleend door MBOG, KTNO (BATC, VBAG, LVNG), NWP, VNT, NVST in 2015 en 2016. 
Het volgen van deze bijscholing is de perfecte opstap naar de 8-daagse bijscholing Methylatie, MTHFR, 
Nutrigenomics &23andMe Professional  

Monica van der Lem heeft uitgebreid wetenschappelijke onderzoeken 
bestudeerd. Hieruit is een syllabus door haar samengesteld over vitamine B12, vitamine B12-tekort, foliumzuur, folinezuur, 5-MTHF en 
MTHFR. De samenstelling van de syllabus levert voor veel artsen, therapeuten, beroepsoefenaars en iedereen die geïnteresseerd is, die 
net als Monica vragen op dit specialistische vakgebied hebben, meer kennis op. De aangeboden informatie, met voor velen vernieuwde 
inzichten en nieuwetijdskennis, bestaat uit ca. 200 pagina’s met ca. 370 wetenschappelijke referenties, voor wie “up to date” wil zijn qua 
kennis van dit moment.  
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Zo verteld Monica: Met alles wat ik heb meegemaakt de afgelopen 15 jaar, ook zelf, met een chronisch vitamine B12-tekort (ontdekt in 
2001), wilde ik echt veel meer weten over vitamine B12 en zocht ik naar verdieping en antwoorden. Vitamine B12 veranderde mijn leven 
enorm. Anno 2020 ben ik reeds 13 jaar Natuurgeneeskundig Therapeut en heb ik ongeveer 2000 mensen behandeld, voornamelijk met 
vermoeidheidsklachten, burnout, ME/CVS, SOLK (Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten). Deze mensen hadden bijna 
allemaal vitamine B12 als onderdeel van de behandeling. 
Als natuurgeneeskundig therapeut en met haar achtergrond van medisch analist klinische chemie & hematologie, behandelt Monica van der 
Lem ,op passievolle wijze cliënten met oa. aanhoudende vermoeidheid, ME/CVS/Lyme, SOLK en burn-out. Een belangrijk onderdeel van haar 
behandelwijze is het inzetten van hoge doseringen methylcobalamine en adenosolcobalamine, aangevuld met de meest recente inzichten 
van gerenommeerde internationale artsen en behandelaars, zoals Dr. Ben Lynch, Dr. Carol Savage en Dr. Amy Yasko. 

Monica zal een bijscholing verzorgen, die een nieuwe zienswijze geeft op, waarom een vitamine B12-tekort niet meer losgezien kan worden 
van MTHFR en methylatie. 

WIST U DAT: 
In 2013 werden bij een onderzoek onder de Rotterdamse bevolking bij 70.000 personen (willekeurig) vastgesteld dat er in ruim 45% van de 
bepaling van vitamine B12 in serum  de waarde kleiner was dan 200 pmol/L was, ongeacht leeftijd of geslacht.  
Eigenlijk had dus 45% een vitamine B12-tekort! Dit onderzoek werd gedaan onder auspiciën van Prof. Dr. J. H. Richardus, hoogleraar 
Infectieziekten en Publieke Gezondheid van het Erasmus MC en Dr. S. de Lathouder, klinisch chemicus van de STAR-MDC ; beide nemen 
ook deel aan de “Vitamin B12-Deficiency Research Group”. 
  

 

1-daagse BIJSCHOLING: Vitamine B12-tekort, foliumzuur, folinezuur, 5-MTHF en 
MTHFR!  voor artsen, therapeuten en beroepsoefenaars 

6 juni 2015, 14 juni 2015, 24 oktober 2015, 28 november 2015 en 20 maart 2016. Impressie voor 
foto’s: http://ymlp.com/zlF9Om 
  

  
 

Monica zal een bijscholing verzorgen, die een nieuwe zienswijze geeft op, waarom een vitamine B12-tekort niet meer losgezien 
kan worden van MTHFR en de methylatie. Hierbij worden de vele mogelijke oorzaken besproken van vitamine B12-tekort en 
de behandelmogelijkheden met hogere doseringen hydroxocobalamine, methylcobalamine en adenosylcobalamine. Tevens 
wordt er ook dieper in gegaan voor het toepassen van wel of geen foliumzuur, folinezuur en methylfolaat (5-MTHF). Er wordt 
dieper ingegaan op verschillende belangrijke vitale processen zoals methylatie, de NO-cyclus, de ATP-cyclus, de homocysteïne 
huishouding, waarbij B12 een zeer belangrijke centrale rol speelt. En worden de verschillende klinische testmogelijkheden 
besproken.  

 

  

 

SPONSORS: 

 
  
Tijdens deze bijscholing zal PRO HEALTH aanwezig zijn met een stand. PRO HEALTH kan allerlei klinische onderzoeken uitvoeren, in oa. 
bloed en urine, ter ondersteuning van het bepalen van de problematiek met betrekking tot: vitamine B12-tekort, foliumzuurstofwisseling, 
MTHFR en methylatiestofwisseling. Deze klinische testen worden ook besproken tijdens de bijscholing. 

https://youtu.be/pVXgaXJcIzo 

http://ymlp.com/zlF9Om
http://prohealth.nl/

