Energetisch Morfologische Bloedtest
(EMB)
Bloed testen
Door onze bloedvaten stroomt dagelijks 7000 keer bloed rond met een uiterst waardevolle lading. Het vasculaire
systeem transporteert zuurstof, voedingsbestanddelen en afvalstoffen van orgaan tot orgaan, van cel naar cel. Het
bloed bereikt elke afgelegen uithoek van ons lichaam, van onze teennagels tot onze haarwortels. Het bloed is niet
alleen transportmiddel, maar ook temperatuurregelaar en middelpunt van ons afweersysteem. Bloedtesten in de
reguliere zorg kunnen bloedarmoede, ijzertekort, schildklierafwijkingen, auto-immuunziekten en bepaalde infecties
aan het licht brengen. Maar uit het bloed kan veel meer informatie gehaald worden. Een geheel andere holistische
benadering van een bloedonderzoek kan namelijk ook preklinische belastingen en energetische belastingen
aantonen.
Holistisch
Binnen de reguliere zorg wordt doorgaans uitsluitend gekeken naar een specifieke klacht waar je last van hebt. Als je
holistisch naar gezondheid kijkt, zie je de mens in totaliteit; een eenheid in fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel.
Dit betekent dat zowel je eet- en leefwijze evenals je emotionele gesteldheid plus ook erfelijke invloeden en externe
omgevingsfactoren maken wie je bent en hoe je je voelt.
Energetisch
Het Universum, het leven, alle cellen, alle moleculen bestaan uit trilling. Iedere trilling heeft een trillingsfrequentie
en bestaat uit energie. De trillingsfrequentie bepaalt de eigenschap van een stof. Het bevat belangrijke informatie
zoals de vorm en structuur, maar het heeft ook een geheugen. Een onderdeel van de EMB-test is het aflezen van het
energetisch geheugen van een bloedcel, waarbij belasting van o.a. vaccinaties, virale, parasitaire of andere
verstoringen zichtbaar gemaakt worden die ten grondslag kunnen liggen aan de klachten.
Voor wie
De test kan mogelijke voedingstekorten, energetische verstoringen en belastingen die ten grondslag liggen aan de
klachten inzichtelijk maken. De test kan ingezet worden als je al dan niet vage klachten hebt. Denk bijvoorbeeld aan
weinig energie, pijnklachten, ontstekingen, stress, verstoord slaappatroon, burn-out of depressiviteit, chronische
vermoeidheid, huidklachten, reuma (en verwante aandoeningen), fybromyalgie, darmproblemen, migraine of
overgangsklachten. Maar de test is ook prima in te zetten als een algehele gezondheidscheck; ook al voel je je goed,
het kan wellicht nog beter!
Reguliere bloedtest en complementaire waardes
De EMB-test is een testmethode waarbij er door middel van een vingerprik een paar druppels (capillair) bloed wordt
afgenomen. Het bloed wordt vervolgens in een extern en onafhankelijk laboratorium onderzocht. Bij dit onderzoek
wordt dan met zowel een reguliere als complementaire bril gekeken naar het ingestuurde bloed en het eerder
opgetekende (klinisch) verhaal. Deze testmethode geeft een uitslag waarbij de bloedwaarden van rode bloedcellen,
witte bloedcellen en bloedplaatjes worden weergegeven (hematologisch bloedonderzoek zoals dit ook regulier
wordt gedaan). Verder geeft de test inzicht in optimale waardes qua vitaminen en mineralen en eventuele absolute
tekorten. Het geeft ook een uitstekend beeld van eventuele verstoringen.
Deze test is een eenvoudige en voordelige methode om bloed te laten beoordelen. De uitslag van de EMB-test geeft
je bijzonder veel waardevolle en bruikbare informatie. Onderdeel van de uitslag is een adviesrapport. De adviezen
kunnen vrijblijvend opgevolgd worden. De uitslagen zijn zowel energetisch als morfologisch gevalideerd. De
suppletie adviezen die worden gegeven zijn wetenschappelijk onderzocht en onderbouwd.

Waar wordt allemaal op getest
Basis Hematologie:
Trombocyten (bloedplaatjes) / Rode bloedcellen (erytrocyten) / Witte bloedcellen (leukocyten) / Lymfocyten, Monocyten en
Granulocyten / Hemoglobine (Hb) / Hematocriet (Ht) / Mean Corpuscular Volume (MCV) / Mean Corpuscular Hemoglobin
Concentration (MCHC) / Relative Distribution Width (RDW).
Microscopisch Bloedonderzoek:
Acanthocytose (lever) / Aggregatie (klontering) / Anisocytose (vitamine deficiënties/disbalans/stress) / Clouds (ontstekingen) /
Echonocytose (verzuring) / Gistvormen - schimmels / Hemolyse (vitamine E deficiëntie/vrije radicaalschade) / Macrocytose
(vitamine B12/foliumzuur deficiëntie) / Membraam souplesse (slechte vetzuurratio) / Microcytose (anemie/ijzer) / Parasieten /
Poikilocytose (totale disbalans) / Spiculen (leverbelasting) / Rouleaux vorming (darm/verzuring/ionenprobleem) / Spirocheten /
Immuumsysteem (Cytoplasmatische activiteit) / Vrije radicaalschade.
Vitaminen:
Vitmine A / Vitamine B1 / Vitamine B2 / Vitamine B3 / Vitamine B5 / Vitamine B6 / Vitamine B8 / Vitamine B11 / Vitamine B12 /
Vitamine C / Vitamine D / Vitamine E / Vitamine K / Methylering.
Mineralen:
Calcium / Chroom / Fluoride / Fosfor / IJzer / Jodium / Kalium / Koper / Magnesium / Mangaan / Molybdeen / Seleen / Silicium /
Zink / Zwavel.
Vetzuren:
Omega 3 vetzuren / Omega 6 vetzuren.
Hormonen:
Hormonale disbalans / Oestrogeendominantie / Progesteron deficiëntie / Insuline resistentie / Cortisol / Oestrogeen tekort.
Neurotransmitters:
Acetylcholine / Dopamine / GABA / Serotonine.
Stress parameters:
Endorfine resistentie / Mentale of Emotionele stress reactie / Oxytocine resistentie / Sympatische verstoring / Verlengde stress
reactie.
Acupuntuur meridiaan:
Blaasmeridiaan / Conceptievat / Dikke darm meridiaan / Drievoudige verwarmer meridiaan / Dunne darm meridiaan / Galblaas
meridiaan / Gouveneursvat / Hart meridiaan / Kringloop meridiaan / Lever meridiaan / Long meridiaan / Maag meridiaan / MiltPancreas meridiaan / Nier meridiaan.
Energetische pathogeen belasting:
Bacteriële belasting / Parasitaire belasting / Prionenbelasting / Schimmel belasting / Verdenking energetische belasting Borrelia
B / Virale belasting.
Darm parameters:
Darmbarrière / Darmflora / DPPIV enzym deficiëntie / Lymfe blokkade Darm (Lymfadenitis) / Parasieten / Schimmels.
Energetische blokkades:
Auto-immuun / Auto-intoxitatie / Bio Basis Regulatie Systeem / Bijnierblokkade / Ontgifting / Maagblokkade / Degeneratie /
Elektrosmog / Element verstoring / Fysieke belasting / Geopathie / HPU blokkade / Immuunsysteem / Intracellulaire pathogenen
/ Kaakgewricht blokkade / Leverblokkade / Litteken blokkade / Pancreas blokkade / Lymfe blokkade / Medicatie blokkade /
Metabole blokkade / Pesticiden / Postviraal / Radioactieve belastingen / Schildklierblokkade / Tandheelkundige blokkade /
Thymus blokkade / Toxische belasting / Vaccinatie blokkade / Wervelkolom blokkade / Ying Yang blokkade / Zenuw blokkade /
Zware metalen.

PNI (Psycho Neuro Immunologie) verstoring
Bioritme verstoring / Traumatic brain injury / Endorfine resistentie / Endorfine deficiëntie / Early life stress / Catecholamine
resistentie / Catecholamine deficiëntie / Cortisol resistentie / Cortisol deficiëntie / Hypothalamus verstoring / Lekkende barrière
darm / Lekkende barrière mond / Laaggradige ontstekingen / Low thyroid hormone syndrome / Leptine resistentie / Leptine
deficiëntie / Insuline resistentie / Exocriene pancreas insufficiënties (EPI).
Energetische Pathogeen belasting:
Bacteriële belasting / Parasitaire belasting / Prionenbelasting / Schimmel belasting / Verdenking energetische belasting Borrelia
B / Virale belasting.
Energetische intoleranties:
E621 / Exofinenbelasting / Fructose / Gluten / Kippenei / Lactose / Soja / Suiker / Tarwe / Varkensvlees / Zuivel geit / Zuivel koe /
Zoetstof / Conserveermiddelen.

Hoe gaat de test in zijn werk
Door een zo goed als gevoelloos prikje in je vinger wordt wat bloed opgevangen en doorgestuurd naar het externe
laboratorium om het door laboranten te laten onderzoeken. De uitslag is doorgaans binnen 2-3 weken binnen,
waarna de rapportage en een behandeladvies worden besproken in de praktijk van V-Power at Work.
Tarief
Inbegrepen zijn:
- intake/anamnese en afname bloed tijdens een 1e consult bij de praktijk V-Power at Work (dit duurt 30 – 45 min.)
- kosten test inclusief verzendkosten, laboratorium onderzoek en analyse/rapportage door laboratorium
- uitwerking van de analyse door V-Power at Work, toelichting en advies tijdens een 2e consult in de praktijk
van V-Power at Work (dit duurt 1 – 1,5 uur).
Voor nieuwe cliënten: 185,- euro (inclusief BTW)
Voor bestaande cliënten geldt een tarief van 155,- euro (inclusief BTW).
Disclaimer
EMBTest® doet metingen, vaststellingen, onderzoeken en geeft een behandeladvies uitsluitend met instemming van
de cliënt. Deze vervangen echter niet de diagnostiek, verpleging en verzorging van de reguliere gezondheidszorg.
Eigenaar van V-Power at Work, Yvonne Raaijmakers, is EMB-gecertificeerd en mag daarmee capillair bloed afnemen.
Het bloed wordt opgestuurd naar het laboratorium en wordt aldaar onderzocht door laboranten. V-Power at Work
doet zelf geen bloedanalyse en heeft geen invloed op de uitslag.
Afhankelijk van de analyse kan in voorkomend geval worden doorverwezen naar een huisarts voor verder
onderzoek. In veel gevallen zijn gezondheidsklachten echter al te verhelpen door verandering van leefstijl of door
het inzetten van suppletie. Eigenaar Yvonne Raaijmakers is gediplomeerd als orthomoleculair suppletieadviseur en
vitaliteitscoach.

Voor meer informatie: neem vrijblijvend contact op met V-Power at Work, Yvonne Raaijmakers via e-mail
yvonneraaijmakers@online.nl of telefonisch op 06-29275455.
Informatie over de praktijk is te lezen op www.vpower.work

