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Duurzaam verbeteren van 
vitaliteit en gezondheid

Jouw vitaliteit en gezondheid verbeteren op 
specifieke en meetbare punten, dat is wat je 
nodig hebt om klachten te verbeteren of op 
te lossen. Dit doen wij bij het Centrum voor 
Vitaliteit en  Gezondheid door de  werkelijke 
oorzaken te achterhalen en deze ook  
te  behandelen.

De behandeling

De gezondheidscheck vormt de basis van 
je behandeling. Of die nu gaat bestaan uit 
het nemen van supplementen, acupunctuur 
of een andere behandelmethode. Je gaat 
zelf aan de slag om je eigen gezondheid te 

 verbeteren, je energie weer terug te  
krijgen en deze weer voelbaar beter te  
laten stromen.

De behandelaar Jeroen Hoogakker is ervan 
overtuigd dat zowel je lichamelijke als 
emotionele gezondheid geoptimaliseerd kan 
worden door de energie in je lichaam beter  
te laten stromen. Om dit te bereiken heeft  
hij een unieke methode ontwikkeld, een 
totale  gezondheidscheck die bestaat uit drie  
onderdelen: de Vegatest, een gezondheids- 
analyse met Asyra PRO en het NES Health 
System. Deze methodes gebruikt hij naast en 
in samenhang met elkaar, laag na laag,  
net als bij het afpellen van een ui.



Acupunctuur

Naast de klassieka manier van werken 
met dunne naalden, ook de toepassing van 
 pijnloze laseracupunctuur (o.a. bij kinderen).

Orthomoleculaire  
Geneeskunde 

Behandeling van verstoringen, waarbij 
 organen en weefsels worden voorzien 
van de meest optimale verhoudingen en 
voedingsstoffen die normaal gesproken in 
het lichaam aanwezig zouden moeten zijn 
(vitamines, mineralen, sporenelementen, 
 aminozuren en enzymen).

Vega

De Vegatest brengt in beeld welke 
 verstoringen er in het lichaam aanwezig zijn. 
Dit gebeurt door middel van een elektro-
magnetische meting. Met geavanceerde 
computerapparatuur bekijken we de toestand 
van onder andere organen en weefsels en 
zien we ook hoe het onder andere met uw 
energie is gesteld. Tijdens het consult ligt u 
ontspannen op een behandelbank.

NES Health System 

Het NES Health System, afgeleid van  Nutri- 
Energetics System, pakt herstel van lichaam 
en geest aan bij de bron. In slechts drie stap-
pen kunnen we u met het NES Health System 
helpen om uw gezondheid te herstellen.

Asyra-Pro 

Asyra-Pro is een analyse-systeem dat 
 energieblokkades in  organen en orgaan- 
systemen opspoort. Hiermee kunnen we in 
korte tijd een volledige meting doen van  
meer dan 40 organen en orgaansystemen.

Behandel- en 
testmethodes



Scenar-therapie 

Scenar-therapie is training van het lichaam, zodat  
het zichzelf gaat herstellen. Scenar-therapie kan vaak  
met succes chronische ziektes en pijnklachten behandelen.  
Ook helpt deze therapie om ontstekingen te  verminderen.

Homeopathie 

Een stof die bij een gezond mens  bepaalde ziektesymptomen  
kan opwekken, kan soortgelijke klachten bij zieke mensen 
juist  genezen. Wij maken gebruik van de meest gangbare en 
 succesvolle homeopathische behandelingstechnieken.

Begeleiding bij  
bewustzijnsprocessen 

Hierbij vergroten wij het bewustzijn van de wisselwerking   
tussen uw lichaam, geest en omgeving en de invloed daarvan  
op uw  gezondheid en vitaliteit. Ons motto is: een gezonde  
geest in een gezond lichaam.



De praktijk

Rust, reinheid en regelmaat. Deze drie 
zaken zijn voor ieder mens belangrijk. 
Groot, klein, oud of jong. Bezoekt u onze 
praktijk, dan zal de rust u direct opvallen. 
Wij werken al in de wachtkamer, entree 
en spreekkamer aan uw gezondheid.  
Er branden volspectrum daglichtlampen 
van True-Light.

Wij zijn gevestigd in Plasmolen.  
De omgeving van de praktijk is zo mooi 
dat wij u van harte uitnodigen om te 
komen  wandelen of fietsen voor of na  
uw consult, eventueel zelfs ergens te 
overnachten in een B&B of de grens  
over te steken naar Kleef in Duitsland  
(20 km) of gebruik te maken van de sauna 
in Gochness (15 km) bij Goch in de buurt. 
Neem uw wandelschoenen en/of uw 
fiets(en) in ieder geval mee als dat  
iets voor u zou zijn.

De uitgebreide en toch nog onvolledige 
klachtenlijst voor behandelingen kunt u 
bekijken op onze website:

www.vitaliteitengezondheid.nl

Onze specialisaties

Het Centrum voor Vitaliteit en Gezondheid 
is gespecialiseerd in het behandelen van: 

• Vermoeidheid en futloosheid
• Een vitamine B12-tekort
•  Neurodegeneratieve aandoeningen  

zoals MS, Parkinson en Alzheimer
• Mensen met een kinderwens
•  SOLK (somatisch onverklaarbare  

lichamelijke aandoeningen)
•  Mensen en kinderen die  

hoogsensitief (HSP) zijn
•  Trauma’s, zowel lichamelijke als 

 emotionele trauma’s (bijvoorbeeld PTSS)
• Gezondheidscheck en ziektepreventie
•  Mensen van alle leeftijden, van jong  

tot oud (van net geboren tot 94 jaar  
en ouder)

• Maag-, lever- en darmaandoeningen
• Gewrichtsklachten
• Een verzwakt immuunsysteem



Kijk voor meer informatie op onze website  
www.vitaliteitengezondheid.nl

Dirk Ockerpad 3  |  6586 AH Plasmolen 
024 354 18 04  |  cvg@vitaliteitengezondheid.nl

KvK 67155243  |  AGB-codes 90021506 / 90063243

The essential art of healing

Een gezonde geest in een gezond  lichaam. 
Dat is wat het CVG samen met jou wil 
bereiken. Wij kijken naar de mens in zijn 
 totaliteit. Lichaam, geest én omgevings- 
factoren zijn  onlosmakelijk met  elkaar 
 verbonden. Het CVG  onderzoekt de 
 combinaties van jouw klacht(en) en de 
bijbehorende  symptomen. Het CVG doet niet 
aan symptoombestrijding maar analyseert 
en behandelt de oorzaken van je klachten. 
De werkwijze is gebaseerd op een  integratie 
van oosterse geneeswijzen, gebruik van 
westerse  apparatuur en toepassing van 
 moderne wetenschap.

Consult en vergoedingen

Consult alleen op afspraak. Afspraken die 
 minimaal 48 uur van te voren worden 
 afgezegd, worden niet in rekening gebracht. 
Betalingen uitsluitend contant of met pinpas.

Het CVG is aangesloten bij de Nederlandse 
Vereniging voor Acupunctuur (NVA) onder  
lidnr. 730.

De meeste zorgverzekeraars vergoeden  
geheel of gedeeltelijk de consultkosten.  
Dit is afhankelijk van uw polisvoorwaarden. 
Informeer daarom zelf bij uw  zorgverzekeraar 
of u voor een vergoeding in aanmerking 
komt. Vermeld daarbij dat het gaat om 
 acupunctuurbehandelingen uitgevoerd door  
een bij de N.V.A. aangesloten  acupuncturist.  
Op de site van de Nederlandse Vereniging  
voor Acupunctuur vindt u meer informatie  
over vergoedingen.


