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Arteriograph
De Arteriograph meet  de flexibili-
teit van de vaatwand, dit is 
een betrouwbare risico-

factor voor het krijgen van 
hart- en vaatziekten. In het 
Engels heet deze test PWV, 
Pulse Wave Velocity. Verder 
meet het de bloeddruk bij de 
aorta, deze kan sterk verschillen 
van de bovenarm bloedruk. 

Regulatiethermografie
Regulatiethermografie, ook wel regulatiethermo-
metrie genoemd, meet het vermogen van het lichaam 
om te reageren op gezondheidsbedreigingen. Onder 

meer het risico op ernstige aandoeningen, orgaanbelastingen, 
verstoorde celstofwisseling en zware metalen worden aangege-
ven. Op basis van een regulatiethermogram kunnen gerichte ad-
viezen worden gegeven over aanpassing levensstijl, voeding of 
aanvullend onderzoek. De resultaten worden in een 7 pagina’s 
tellend rapport weergegeven en besproken. 

Verder doe ik LevendBloedAnalyse, Oberon, Quantum-
biofeedback, BioElektrische ImpedantieAnalyse BIA.

Eerste gesprek
In een uitvoerig gesprek worden uw 
klachten geïnventariseerd  aan de 
hand van een vragenlijst en een door 

u ingevuld voedseldagboek. Eventueel mee-
gebrachte onderzoeksresultaten worden be-
sproken waarna adviezen worden gegeven 
en een plan van aanpak gemaakt. 

Laboratoriumonderzoeken
Het eerste gesprek wordt vaak gecom-
bineerd met een laboratoriumonderzoek 
van bloed en urine. Het bloed wordt in onze 

praktijk afgenomen en door ons aan het laboratorium ge-
stuurd. 

Onder meer de volgende onderzoeken kunnen via Sanulogic wor-
den gedaan:

● Voedselallergie

● Ziekte van Lyme

● Onderzoek naar mitochondriën functies

● Zware metalen

● Allergie tegen materiaal van vullingen, kronen en implantaten

● Vitamines, mineralen, aminozuren, ontstekingsmarkers, 
vet- en suikerstofwisseling, schildklier-, lever- en nier-
functies, ATP-productie.

● Voor een snel en betrouwbaar inzicht in de gezond-
heid hebben we drie preventieve gezondheidschecks 
samengesteld. Er worden tientallen biomarkers geme-
ten en de uitslag besproken.

Bijna twee jaar heb ik samen met mijn collega Wieger 
Rekker gewerkt aan de Hörster Straβe 4 op de in het 
ÄrzteHaus. Intussen is die ruimte te klein geworden. 
Vanaf 1 oktober start ik in een stadsvilla in het Duitse 
Gronau mijn eigen praktijk als Heilpraktiker.

De nieuwe praktijk is enkele minuten wandelen verwijderd van 
mijn oude werkplek zodat we goed kunnen blijven samenwerken.

www.sanulogic.com is de Nederlandstalige waarop ook informa-
tie staat over Wiegers specialiteiten waaronder hyperthermie en 
neuraaltherapie

www.naturheilpraxis-heidstra.de is de Duitstalige website, 
welke waarschijnlijk vanaf 1 november online gaat.

In het Sanulogic centrum worden vooral de volgende 
onderzoeken uitgevoerd:
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Infuustherapie
Voedingsbouwstenen wor-
den via infusen effectiever 

bij de cel gebracht dan door voeding 
en supplementen.  Ik  biedt verschil-
lende infusen ter ondersteuning van 
het immuunsysteem zoals:

● Hoogdosis vitamine C

● Curcuma 

● AlfaLiponzuur

● Opbouwinfuus met aminozuren, vitami-
nes en mineralen

● Mitochondriën ondersteunend infuus

Infusen kunnen bijvoorbeeld zinvol zijn om her-
stel te stimuleren na zware sportprestaties, bij 

stress of bij een sterke leverbelasting. Per indicatie 
kan een infuusbehandeling samengesteld worden, 
eventueel aangevuld met een injectie.

Injectietherapie
Behandelingen en infusen kunnen worden ondersteund 
door injecties met bijvoorbeeld vitamine B12 of andere 

B-vitamines en homeopathische middelen om or-
ganen te ondersteunen of de doorbloeding te 

verbeteren. 

Microstroomtherapie
Met name bij klachten aan 
spieren zoals spierscheurtjes 

of ontstekingen en bij klachten aan 
een gewricht  is de microstroom een 
uitstekende behandelmogelijkheid. 
Ik heb hiermee al veel sporters met 
hardnekkige blessures geholpen.

Behandelingen
Oxyvenering
Hele kleine zuurstofbelletjes wor-
den in de bloedbaan gebracht. 
Oxyvenering is in het Duitstalige 

gebied een veel toegepaste en beproef-
de methode  bij onder meer doorbloe-

dingsstoornissen van onderbenen, hart- en hersenen. 

Ozontherapie
Ik heb gekozen voor de Ozontherapie via de 
darm. Ozontherapie heeft bewezen positieve 
effecten op het immuunsysteem en wordt in 

series van tien behandelingen aangeboden.

OzonHoogDosisTherapie volgens 
Lahodny
De Oostenrijkse arts dr. Lahodny heeft de OzonHoog-

Dosistherapie ontwikkeld. In plaats van enkele honderden millili-
ters ozon wordt gestreefd naar het toedienen van twee liter ozon. Ik 
heb de methode van dr. Lahodny in een seminar geleerd. De resulta-
ten zijn vaak al na enkele behandelingen merkbaar.

4-stappen chelatietherapie
Veel chronische aandoeningen worden mede veroorzaakt door 
toxische metalen waaronder kwik, lood, aluminium, nikkel, 
cadmium en arseen. De moderne chelatietherapie richt zich 

op het verwijderen van deze metalen. Voor een 
veiliger en effectievere chelatietherapie 

worden per behandeling vier ver-
schillende infusen gegeven 

en worden bloeddruk en 
bloedwaardes regel-

matig gecontro-
leerd.

Naturheilpraxis Heidstra

Vanaf 1 oktober opent 
Sanulogic in Gronau haar 
deuren. Een unieke combinatie van
onderzoeks- en behandelmogelijkheden.

Naturheilpraxis Heidstra
Vanaf 1 oktober 

opent Sanulogic in 
Gronau haar deuren!

Een unieke combinatie van 
onderzoeks- en behandel-

mogelijkheden!
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