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Het SANULOGIC uitgebreid basis onderzoek  

bij chronische klachten of als excellente gezondheidscheck. 

Als u voor het eerst of na langere tijd een afspraak maakt adviseer ik het SANULOGIC uitgebreide 

basisonderzoek dat inclusief het eerste gesprek, de handling, de rapportage en de bespreking 687,02 

Euro kost. Er worden 71 biomarkers onderzocht.  

Het is mogelijk hiervan af te wijken, neemt u dan even per mail of telefonisch contact op om af te 

stemmen welk onderzoek het beste bij u past.  

Het onderzoek aangepast aan uw vraag 

Het onderzoek kan minder uitgebreid worden gedaan of desgewenst worden aangevuld met 

onderzoek naar bijvoorbeeld voedselallergie, de ziekte van Lyme, darmproblemen, 

neurotransmitters, hormonen, DNA of zware metalen.  

Wij mailen na het maken van de afspraak een overzicht over de kosten zodat u weet waar u aan toe 

bent. 

Verder krijgt u een vragenlijst en een voedingsdagboek gemaild die dienen als voorbereiding op het 

eerste gesprek. U stuurt de ingevulde documenten per post of per mail terug voor de datum van de 

afspraak zodat wij deze voor de afspraak kunnen bestuderen. 

Het eerste gesprek 

Het eerste gesprek uur duurt een uur.  We bespreken uw klachtengeschiedenis, de gedane 

onderzoeken en behandelingen en het resultaat daarvan, de huidige klachten en het eetpatroon. 

Tot slot wordt een advies gegeven over voeding, levensstijl, supplementen en ontgifting. 

Vervolgens wordt het overeengekomen laboratoriumonderzoek voorbereid. 

Handling 

De handling is het voorbereiden van het laboratoriumonderzoek, het invullen van formulieren, het 

uitzoeken van de juiste buisjes voor bloed- en urine onderzoek, het bloed afnemen en het versturen. 

Voor een aantal onderzoeken moet het bloed worden gecentrifugeerd en diepgevroren. Het bloed 

wordt dan door een koerier opgehaald. 

Rapportage en bespreking 

De uitslagen van het laboratoriumonderzoek zijn meestal binnen tien werkdagen bekend. We 

interpreteren de resultaten, maken een schriftelijk overzicht van de opvallende waardes en geven 

hierbij advies. 

We mailen u de laboratoriuminformatie toe samen met onze interpretatie. 

Indien gewenst wordt een afspraak gemaakt voor bespreking, uiteraard kunt u ook telefonisch of per 

mail vragen. Als later vragen bij opkomen over de laboratorium waardes kunt u ook telefonisch of 

per mail contact opnemen. 

Het is een waardevol onderzoek waar u het meeste voordeel van heeft als u weet wat de uitslagen 

voor uw gezondheid betekenen.  

mailto:r.heidstra@sanulogic.com


 

Telefoon: 0031 53 475 0234 Hörster Straße 4 www.celherstelconcept.nl 
E-mail: r.heidstra@sanulogic.com 48599 Gronau (D) www.duurzaam-gezond.nl 

De kosten 

In onze rekening aan u worden de laboratoriumkosten die wij moeten afdragen en onze vergoeding 
gespecificeerd opgevoerd. Onze vergoeding bedraagt: 
 
Eerste gesprek:       115,00 Euro 
Handling :       25,00 Euro 
Interpretatie, rapportage en bespreking: 115,00 Euro  
 
De laboratoriumkosten zijn:    432,02 Euro 
 
Totaal:       687,02 Euro 
 

 Evaluatie 

Wij adviseren om na een aantal weken of maanden de opvallende waardes te controleren. Samen 

met de verandering van de klachten worden de resultaten van de aanpak beoordeeld. Zo nodig 

worden de adviezen aangepast en aanvullend onderzoek geadviseerd. 

Over de SANULOGIC behandelingen 

Klachten ontstaan voor een belangrijk deel door de levensstijl, om te genezen is meestal een 

aanpassing van de levensstijl (eetpatroon, bewegen, ontspanning, ontgifting, inname kwalitatief 

goede supplementen) noodzakelijk. 

Het herstelproces kan bij ons worden ondersteund door een aantal behandelingen. Voor een goed 

resultaat is een serie behandelingen van minimaal twaalf noodzakelijk. 

De volgende behandelingen worden door ons uitgevoerd: 

1. Infuustherapie, onder meer: 

a. Vitamine C 

b. Kurkuma 

c. Vitamine B12 en foliumzuur 

d. Celstofwisseling opbouw infusen 

e. Glutathion  

2. Papimi 

3. Microstroom 

4. Oxyvenering 

5. Neuraaltherapie 

6. Hyperthermie 

7. GcMaf injectiekuur 
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Het SANULOGIC algemeen uitgebreid onderzoek 

Een goed begin is het halve werk 

Klachten en ziektes ontstaan door een combinatie van factoren, om een goed inzicht te krijgen in de 

zwakke plekken van het immuunsysteem bespreken we de klachten geschiedenis, gedane 

behandelingen en de levensstijl en onderzoeken zeventig biomarkers. In dit onderzoek 

1. Het eerste gesprek 

Effectief herstel van gezondheid begint bij het begrijpen waarom de klachten zijn ontstaan en zijn 

blijven voortbestaan. Aan de hand van een uitgebreide vragenlijst en een voedingsdagboek 

bespreken we de klachtengeschiedenis, onderzoeken en behandelingen uit het verleden en de 

huidige klachten. 

We adviseren een plan van aanpak. 

2. Het 70+ biomarkers onderzoek 

Chronische klachten hebben een lange ontstaansgeschiedenis waaraan in het eerste gesprek 

aandacht word besteedt. Het laboratoriumonderzoek geeft snel en betrouwbare informatie over het 

immuunsysteem van dit moment. Wij hebben ruim 70 biomarkers uitgekozen die samen een 

uitgebreid inzicht geven.  

Wat wordt onderzocht: 

Algemeen bloedbeeld, lever-, nier-, schildklierfuncties, zware metalenbelasting, risicofactoren voor 

hart- en vaatziektes, vitamine-, mineralen-, enzym-, en sporenelemententekorten, 

ontgiftingsparameters, cel- en mitochondriënstofwisselingsbiomarkers, stikstof- en zuurstof vrije 

radicalenbelasting, lekkende darm, ontsteking, histaminebelasting en KPU. 

3. Rapportage en bespreking 

Het eerste gesprek geeft, samen met de ingevulde vragenlijst en het  voedseldagboek,  inzicht in de 

levensstijl en het ontstaan van de klachten; het laboratoriumonderzoek over de huidige situatie.  

We maken een schriftelijk verslag met interpretatie en advies op basis van de opvallende waardes. In 

een telefonisch of persoonlijk gesprek in ons centrum worden de uitslagen en het advies  verder 

toegelicht en vragen beantwoord.  

Aanvullend onderzoek 

Indien er aanleiding voor is kan aanvullend onderzoek worden gedaan. We kunnen onder meer DNA-, 

neurotransmitter-, hormonen-, voedselallergie, zware metalen en ziekte van Lyme nader 

onderzoeken. 

Transparantie over onderzoek en kosten 

Wij vinden het belangrijk dat u weet waarvoor u betaald en sturen u de laboratoriumuitslagen en de 

rekening van de laboratoriumkosten toe.  

Laboratoriumkosten voor de 71 biomarkers bedragen 432,02 Euro. 
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Het SANULOGIC algemeen uitgebreid onderzoek wordt op drie manieren aangeboden: 

Optie A: u kiest een pakket en laat bij ons bloed afnemen. Wij verzorgen de verzending naar het 

laboratorium, ontvangen de uitslagen en verzenden deze zonder commentaar per mail. Een kopie 

van de laboratoriumrekening wordt bijgevoegd. 

Optie B: aanvullend sturen we een schriftelijke interpretatie op basis van een ingevulde vragenlijst 

en voedingsdagboek en twintig minuten consult per telefoon, Skype of persoonlijk in ons centrum. 

Optie C: aanvullend aan B; Een consult voorafgaand aan het laboratoriumonderzoek waarin de 

vragenlijst, de ziektegeschiedenis, gedane behandelingen, huidige klachten, het voedingspatroon en 

stressbelasting worden besproken en een individueel plan van aanpak wordt gemaakt. 

 

 
A B C 

Uitslagen en laboratoriumrekening worden per e-mail verstuurd* x x x 

Bloedafname en handling 50 25 25 

Laboratoriumkosten voor het Algemeen onderzoek 432,02 432,02 432,02 

Schriftelijke interpretatie en advies op basis van een door u ingevulde 
vragenlijst inclusief twintig minuten toelichting per Skype of telefoon. 

0 115 115 

Consult voorafgaand aan bloedafname 0 0 115 

Totaalbedrag aan laboratorium-, consult-, en handlingskosten 482,02 572,02 687,02 
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