
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Het beste resultaat begint met een Bio Energetische Bloedtest 

Spijsverteringsproblemen, aanhoudende vermoeidheid,    . 
huidklachten, longklachten, overgewicht en pijnklachten. 
Slechts een kleine greep uit het enorme klachtendossier dat 
we in onze praktijk regelmatig tegenkomen. Maar waar te 
beginnen met het aanpakken van deze gezondheids-
problemen? De basis Bio Energie Therapie behandelt het 
lichaam als geheel en is in staat een breed scala aan 
klachten en ziekten te verminderen. Maar het kan nog beter! 

Het is voor een sneller behandelresultaat belangrijk te laten 
onderzoeken waar de belangrijkste problemen liggen in uw 
lichaam om daar de behandeling mee aan te vullen. Ook is 
het fijn om na een aantal behandelingen de uitslagen van 
de testen voor en na te vergelijken. Om te weten hoe snel u 
herstelt en wat de problemen of kansen zijn om sneller te 
herstellen. 

Is het voldoende wat u nu doet? Of wilt u misschien 
bepaalde leefstijlveranderingen doorvoeren? Enzovoorts. 
Vraag daarom als u komt voor uw eerste behandeling altijd 
om de Bio energetische bloedtest, deze dient namelijk 
voorafgaand aan uw behandeling afgenomen te worden. 

 

 

 

 

 

 

 



Ons bloed is een uitstekend startpunt 

Die rode vloeistof geeft namelijk ontzettend veel informatie 
weg over onze gezondheid. Maar wat is nu een goede 
bloedtest? Wij werken met een Bio Energetische Bloedtest. 
Een test die niet de huisarts uitvoert, maar een natuur-
geneeskundig professional, in ons geval Kaj Alexander die 
met duizenden patiënten ervaring heeft. 

Completer beeld dan huisarts   

We zien het steeds vaker: 
ogenschijnlijk gezonde mensen 
die toch met allerlei klachten 
kampen. Bij tot wel 39% van de 
personen die met gezond-
heidsklachten naar het spreekuur gaat, kan de huisarts na 
anamnese geen specifieke diagnose stellen. In veel gevallen 
is het dus voor de huisarts een raadsel wat aan de klacht(en) 
ten grondslag ligt en hoe die op te lossen. Regelmatig wordt 
de patiënt zonder effectief advies weer naar huis gestuurd.  

Het kan echter zeer waardevol zijn om verder te kijken naar 
de oorsprong van de klachten. De Bio Energetische Bloedtest 
kan dan het ontbrekende puzzelstuk vormen. Hoe goed is 
bijvoorbeeld het biofotonen-niveau in het lichaam? Hoeveel 
spin-inversie heeft u en wat betekent dit? Welke organen zijn 
uit balans? Speelt er een vitamine- of mineraalbehoefte? 
Hoeveel energiereserve heeft uw immuunsysteem eigenlijk?  

Belangrijke vragen die we graag voor u uittesten zodat u 
sneller zult genezen van uw klachten. Uw bloed is in feite het 
transportsysteem van uw lichaam. Dagelijks stroomt de 
vloeistof duizenden keren rond door onze bloedvaten. Het 
bevat ons DNA en alle info over de gebreken en de krachten 
van het lichaam.  



Het bloed vervult een essentiële rol door het vervoeren van 
zuurstof, voedingsstoffen en afvalstoffen naar de juiste 
organen en cellen. Daarnaast is ons bloed het middelpunt 
van ons afweersysteem. De kwaliteit van het bloed kan dus 
het hele systeem beïnvloeden en ons daarom juist ook zoveel 
inzichten geven.  

Reguliere bloedtesten kunnen diverse factoren aan het licht 
brengen. Zoals ijzertekort en infecties, wat in onze ogen 
veelal de gevolgen zijn van dingen die er werkelijk toe doen. 
De Bio Energetische Bloedtest heeft echter een andere 
benadering van bloedonderzoek voor een nog uitgebreider 
inzicht in je gezondheid door te focussen op de ware 
oorzaken. Behandel de oorzaken van een ongezond 
lichaam, dan pas zal dat werkelijk genezen. 

Wat houdt een Bio Energetische Bloedtest in?  

Zo’n bio-energetisch bloedonderzoek is een aanvulling op 
de anamnese die we afnemen met een klachtenformulier. 
Maar wat betekent die term ‘energetisch’ nu precies?  

Alle organen en weefsels laten een energetische blauwdruk 
achter in ons bloed. Het lab analyseert het bloed op 
microscopisch niveau met een microscoop. Dat noemt men 
een droogbloed-analyse en dit wordt uitgevoerd door 
gediplomeerd bloedanalist Kaj Alexander. Ook analyseert hij 
u op energetisch niveau met zijn Bioresonantie en Radionica 
diagnosesystemen.  

Klinkt zweverig? Dat valt wel mee! Bioresonantie-diagnose-
onderzoeken worden al ruim 25 jaar in de alternatieve 
geneeskunde toegepast. Bioresonantie-therapie is met recht 
de meest succesvolle alternatieve therapie van het moment. 
Tienduizenden therapeuten in Europa diagnosticeren en 
behandelen elk jaar miljoenen mensen met deze therapie.    



Inzicht in je gezondheid   

Een kijkje in het bloed en het energetisch veld van uw 
lichaam geeft een beter beeld van het totale plaatje van uw 
gezondheid. Het komt regelmatig voor dat bepaalde 
klachten een totaal andere oorzaak hebben dan u 
verwacht. Mede door de tekortkomende diagnose-
methoden binnen de reguliere zorg.  

Die weliswaar een bepaald ziektebeeld, maar vrijwel nooit 
de werkelijke oorzaak van dit ziektebeeld vast kunnen stellen. 
Ze stellen bijvoorbeeld een hoge bloeddruk of een 
chronische ziekte vast. Maar niet waarom dan precies en 
wat u eraan kunt doen om ervan te genezen.  

Met onze Bio Energetische Bloedtest krijgt u inzicht in 
verschillende tekorten, verstoringen en belastingen. Hieruit 
volgt een behandeladvies op maat. De Bio Energetische 
Bloedtest test onder andere op:   

• Uw biofotonen-niveau   

• Spin-inversie (belasting van straling) 

• Screening op veel voorkomende infecties  

             zoals ziekte van pfeiffer, lyme & candia  

• Inzicht welke vitamine u het meest nodig heeft  

• Immuunsysteem-energieniveau 

• Energieniveau van diverse organen: 

darmen, hart, lever, longen,  

huid en zenuwstelsel 

 



Het onderzoek resulteert in een zorgvuldig door Kaj 
Alexander opgesteld behandelplan op maat voor de 
komende 4 behandelingen incl. de verleng-specialisaties die 
voor u het maximale resultaat zullen opleveren. 

Hoe werkt de Bio Energetische Bloedtest?  

Slechts 1 druppel bloed verschaft uitgebreide informatie over 
de conditie van uw gehele lichaam. De test werkt 
eenvoudig. De assistente helpt u op de praktijk 1 druppel 
bloed af te nemen via een vingerprik en verzorgt de 
verzending van het bloedmonster naar Kaj Alexander. In zijn 
onderzoek wordt zowel met een reguliere als comple-
mentaire bril naar de klachten en het bloed gekeken. De test 
geeft inzicht in tekorten en verstoringen op energetisch 
niveau. U ontvangt de uitslag van de test binnen 10 dagen 
per post en e-mail met een behandeladvies op maat.  

Kaj Alexander heeft in 8 jaar tijd ruim 10.000 dergelijke testen 
uitgevoerd die onderbouwen hoe waardevol het is om de 
ware oorzaak van de gezondheidsproblemen in kaart te 
brengen, om onze behandelingen daar optimaal op af te 
kunnen stemmen. Ook toont het een duidelijk verband aan 
tussen het genezen van de ‘oorzaken’ met onze 
behandelingen en het snel voelbaar verminderen van 
gezondheidsklachten. De resultaten van ontelbaar veel 
patiënten, die met de adviezen vanuit deze test aan de slag 
zijn gegaan en daardoor zijn hersteld van hun klachten en 
ziekten, spreken voor zich. Ook al kan er soms iets naar voren 
komen wat niet direct te verklaren lijkt. Aan de slag gaan met 
de gevonden problemen en adviezen zal altijd bijdragen  
aan grote verbeteringen van uw gezondheid.  

   

 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medische Disclaimer. De adviezen uit de Bio Energetische Bloedtest hebben een holistische insteek. 
De waarden kunnen niet één-op-één worden vergeleken met een reguliere bloedtest. De Bio 
Energetische Bloedtest vervangt niet de diagnostiek en behandeling vanuit de reguliere zorg.  Noch 
de gestelde diagnostische conclusie, noch de informatie in deze brochure, de testuitslag, onze 
andere brochure(s), e-mail(s), website(s) en in filmpjes/boeken/afbeeldingen/podcasts of wat voor 
media dan ook zijn bedoeld als een vervanging van diensten/informatie van getrainde (medische) 
professionals en/of zorgverlenende instanties, zoals artsen, medisch specialisten, (spoedeisende) 
hulpverlening, (acute) geestelijke gezondheidszorg, fysiotherapeuten en psychotherapeuten. De 
werking van de door ons gebruikte diagnose en therapie-/behandelmethoden, alsmede de door ons 
gegeven tips en adviezen, zijn niet per se wetenschappelijk bewezen. Alle door ons gestelde 
(medische) claims en gestelde gezondheidsvoordelen berusten op de persoonlijke ervaring die wij 
hebben met duizenden cliënten en hebben geen klinisch medische waarde. Aan medische claims 
kunnen geen rechten ontleend worden. De gegeven informatie noch de gebruiksmogelijkheden 
kunnen gezien worden als een vervanging voor medische of andere professionele hulp, zorg, 
ondersteuning of informatievoorziening en is niet bedoeld als hulpmiddel bij het stellen van een 
medische (zelf)diagnose. Alle informatie is bedoeld als algemene informatie en is niet specifiek gericht 
op één individueel persoon of één specifieke medische situatie, ook niet van bijvoorbeeld de lezer 
van deze brochure of iemand in diens omgeving. Dit betekent dat lezers aan de informatie geen 
diagnostische of therapeutische waarde kunnen hechten voor de eigen medische situatie of die van 
anderen. In gevallen van ziekten, medische klachten, behandelingen of onderzoek, is/zijn onze 
informatie/behandelingen enkel bedoeld als ondersteuning van reguliere behandelingen. Dat wil 
zeggen dat de gegeven informatie in dergelijke situaties kan dienen als ondersteuning van: a. het 
contact tussen de bezoeker/lezer (of diens familielid of andere naasten) en diens behandelend arts 
of andere professionele hulpverlener en b. de adviezen die hij/zij van laatstgenoemde ontvangt. 
Testers wordt aangeraden om medische vragen, klachten of symptomen tijdig voor te leggen aan 
de behandelend arts of andere zorgprofessional teneinde professioneel onderzoek, diagnostiek en 
mogelijk medische zorg te ontvangen. Testers wordt geadviseerd om het tijdig zoeken van 
professionele zorg nooit uit te stellen of reeds verkregen medisch advies nooit te veronachtzamen op 
basis van door ons verstrekte informatie. Bij acute medische klachten of psychische problemen en bij 
het verergeren van klachten of symptomen wordt testers geadviseerd contact op te nemen met hun 
eigen arts of het noodnummer. Door het bezoeken van onze praktijk gaat u akkoord met onze 
algemene voorwaarden. Daarin staat eveneens informatie over onze geschillenprocedure. U vindt 
deze online op onze websites www.bioenergietherapie.nl en www.herstartjegezondheid.nl. 



 

 


