De kwaliteit van leven
behoudt zijn waardigheid bij
het bewust behandelen naar
nut en noodzaak met de
beschikbare voorzieningen

Louise Prins Ba, specialist in aanvullende geneeswijzen

Introductie
In dit informatiedocument neem ik de vrijheid u als primair betrokkene bij of
bewoner van een zorginstelling/serviceflat te informeren over IVG Health IN Health
(specialistische afdeling van IVG Health & Business), diverse mogelijkheden voor
behandeling en de praktische invulling ervan binnen uw zorginstelling/serviceflat.
IVG Health IN Health is gespecialiseerd in het ondersteunen en bevorderen van de
gezondheid van de (oudere) mens. Ik ben in februari 2000 gestart met het inrichten
van mijn huidige praktijk. Gaande weg heb ik vorm en invulling geven aan diverse
behandelmethoden, waarvan ik u in dit document verder zal informeren. Tot op
heden heb ik vele behandelingen gedaan bij cliënten van alle leeftijden, van 2
maanden oud tot 100 jaar, die met een diversiteit aan klachten of andere fysieke
en/of geestelijke tekorten en disfuncties, zich bij mij gemeld hadden.
Als specialist praktiseer ik in aanvullende geneeswijzen bovenop de reguliere
geneeskunde, die u ontvangt van uw huisarts of medisch specialist. De door mij
gekozen aanpak vindt zijn oorsprong in de kwantum fysica*. De afgelopen 10 jaar
heb ik hier zeker 3500 consulten mee gedaan. Binnen mijn beroepsgroep is hierdoor
sprake van een verworven competentie, waarbij het resultaat en de tevredenheid bij
de cliënt ligt.
Ik werk met apparatuur die ontwikkeld is vanuit de ruimtevaart door internationale
wetenschappers*. Hiervoor is door hen 15 jaar onderzoek gedaan met meer dan een
miljoen meetresultaten voordat de apparatuur door professionals, zoals ik in
gebruikt kon worden genomen.

Binnen Nederland heeft het bedrijf IHealth de apparatuur nog verder
door ontwikkeld. Met deze apparatuur specifiek, maar ook met overige
apparaten (lees dit verder in dit document) werk ik sinds februari 2000.
Zeker in het huidige tijdsgewricht is het niet onbelangrijk goed voor u zelf
te blijven zorgen. Alleen al door de kwaliteit van leven te behouden
kunnen de ouderen langer zelfstandig in hun serviceflat wonen en
vermindert dit de kosten voor zorg. Ik ondersteun u hierbij.
U leest verder op in dit document wat de mogelijkheden zijn voor wat
betreft de behandeling en met welke apparatuur. Ook geef ik informatie
over de vergoedingsmogelijkheden vanuit de aanvullende
zorgverzekering. Dit verschilt echter per zorgverzekeraar
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Waarom informeer ik U?
Ik onderneem deze wijze van informeren in het belang van de ingezetenen
van de zorginstelling/serviceflat vanuit een menslievende en
dienstverlenende instelling, om de kwaliteit van leven bij de (oudere)
mens op peil te houden en als het mogelijk is de kwaliteit van leven te
bevorderen.
Ik zal na het toesturen van dit informatiedocument contact met u
opnemen om u na afspraak verder te informeren. Op basis van ons
overleg kunnen er goede afspraken gemaakt worden. Ik heb de
mogelijkheid u door middel van een diapresentatie beeldend en volledig
te informeren.
Hoogachtend,

Louise Prins Ba
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Algemene zaken
¾
Voor de behandeling met energiefrequenties geldt een contra‐indicatie voor mensen met
een hoog trombose risico, een pacemaker en een vroege zwangerschap.
¾
Het is voor uzelf praktisch om thuis uw klachten, aandoeningen, operaties,
medicijngebruik, vitaminesupplementen e.d. op te schrijven en dit schrijven bij aanvang van het
consult aan Louise te overhandigen.
¾

Het consult wordt gestart met het doornemen van het schrijven dat u overhandigd heeft.

¾
Vervolgens mag u uw kousen of panty's en schoenen uittrekken en worden er 3 EDA
metingen (zie omschrijving in de bijlage) gedaan op de acupunctuurpunten van uw (schone)
handen en voeten. Er wordt gemeten met een zachte, verende meetstift. Zowel de meting als de
behandeling is patiëntvriendelijk en pijnloos.
¾
Na interpretatie van de meetwaarden wordt er een TRS (zie omschrijving in de bijlage)
gemaakt om te bepalen welk probleem de eerste prioriteit heeft. Aan de hand van de uitslag van
de TRS wordt de behandeling verder op u afgestemd.
¾
Er zijn verschillende behandelmodules die in de bijlage verder besproken zullen
worden:
a)

Energy Dermal Assessment

b)

Thermografische Raymedy® Scan

c)

Wellness module

d)

Autogene Frequentie Therapie

e)

Zap module

f)

I‐Light module

g)

Hyperphoton 3D

h)

Aqua‐Chi Ionisatie Detoxificatie

¾
Na de therapeutische behandeling wordt nogmaals een EDA meting gedaan zodat u kunt
zien hoe uw lichaam op de behandeling heeft gereageerd.
¾
Na afloop van het consult wordt een vervolgafspraak gemaakt. De kosten van het consult
mag u ter plekke contant of met pinpas voldoen en u krijgt direct een rekening mee die u kunt
insturen naar uw verzekering.
¾
Als u aanvullend verzekerd bent dat krijgt u een deel van het consult vergoed. De hoogte
van de vergoeding verschilt per zorgverzekeraar. U kunt dit navragen bij de zorgverzekeraar
waar u verzekerd bent. Afspraken die niet 24 uur van tevoren zijn geannuleerd, kunnen in
rekening gebracht worden.
¾
Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar Louise Prins,
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a)

EDA (Energy Dermal Assessment) Meting

Ieder lichaam beschikt over een meridiaansysteem met 24 meridianen(energetisch netwerk in
het lichaam) met daarop acupunctuurpunten (een soort stopcontacten waar de stroom
gemeten kan worden).
Met behulp van de EDA meting kan de energiedoorstroming in het lichaam bepaald worden.
Hiertoe wordt met een verende meetstift pijnloos op de acupunctuurpunten van handen en
voeten gemeten.
Tijdens de meting worden zowel de energiehuishouding en de actuele vitaliteit bepaald als
verstoringen en energieblokkades in het meridiaansysteem van het lichaam aangetoond.
Het opheffen van blokkades kan op verschillende manieren. Per individu wordt bepaald welke
behandeling het beste past.

EDA meting
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b)

TRS (Thermografische Raymedy® Scan)

Met een Thermografische Raymedy® Scan wordt bepaald welke belasting in uw lichaam nu het
meest op de voorgrond staat en behandelt moet worden.
Voor de meting worden hooggevoelige temperatuursensoren aangebracht op uw linker en
rechter pols en voet. Een beamer wordt onder uw linker voet geplaatst en de lichtpen op uw
navel.
Tijdens de scan worden specifieke frequenties afgegeven. Het lichaam zal antwoorden op de
aanwezigheid van een bepaalde belasting met een subtiele verhoging van de temperatuur van
de bloedsomloop. De hierbij optredende reacties van het zenuwstelsel worden waargenomen
en geregistreerd. Het lichaam geeft hierbij zelf aan welk probleem de eerste prioriteit heeft.
Er zijn verschillende soorten scans die verschillen in tijdsduur. Tijdens het eerste consult wordt
meestal gestart met een Quick Scan om snel inzicht te krijgen in de onderliggende belasting.
Deze scan duurt ongeveer 10 minuten. Tijdens een vervolgbehandeling kan gekozen worden
voor een ander soort scan die bij u past.

Thermografische scan met hooggevoelige sensoren
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c)

Wellness module

De Wellness module is een aanvullend en ondersteunend programma waarmee snel, eenvoudig
en heel specifiek individueel behandelt kan worden. Met slechts 3 EDA metingen wordt uw
energie, energietype, persoonlijk energieprofiel, symmetrie, balans en regulerend vermogen
bepaald. Tegelijkertijd wordt aangegeven welke acupunctuurpunten met welke Raymedies
frequentie (Lichtpen frequentie of Beamer‐geluidsfrequentie) behandelt kunnen worden. Dit
gebeurt volgens de acupunctuurregels van Mussat.
De eerste meting met uitleg en behandeling duurt ca. 30 minuten. Een vervolgbehandeling
duurt ca. 20 minuten.

Beamer en Lichtpen op de acupunctuurpunten van Mussat
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d)

AFT (Autogene Frequentie Therapie) module

Het menselijk biologisch systeem beschikt over receptoren die reageren op elektromagnetische
golffrequenties. Hierdoor wordt hun functie beïnvloed. Volgens de natuurkunde is alles in het
universum te herleiden tot energiedeeltjes met een eigen, specifieke frequentie. Dit betekent
dat:
•

ieder mens een eigen, persoonlijke frequentie heeft;

•

iedere blokkade/belasting in het lichaam een eigen frequentie heeft.

Bij de Autogene Frequentie Therapie, wordt ieder individu met haar eigen frequentie
behandeld. Met deze unieke, eigen frequentie, kunnen de individueel zwakke of pathologische
meridianen en organen behandelt worden.
Voor de bepaling van uw individuele AFT frequentie worden hooggevoelige sensoren op uw
linker en rechter pols en voet geplaatst. De beamer komt onder uw linker voet.
Via de beamer worden automatisch ultralange golffrequenties aan uw lichaam doorgegeven. Op
het moment dat uw eigen resonantiefrequentie van uw bindweefsel gevonden is zal er een
subtiele verhoging van de temperatuur van uw bloedsomloop plaatsvinden. De hierbij
optredende reacties van het zenuwstelsel worden waargenomen en geregistreerd. Uw eigen
frequentie wordt opgeslagen waarna u met uw eigen AFT frequentie behandelt kunt worden.
Tijdens het eerste consult wordt de individuele AFT frequentie bepaald. Dit duurt ca. 30
minuten. Een behandeling met de AFT frequentie duurt ook ca. 30 minuten.
AFT verbetert bloedsomloop problemen die deel uitmaken van degeneratieve en chronische
condities. Ook wordt het bindweefsel ontgift. Ook is AFT zeer efficiënt gebleken bij de
behandeling van chronische kwalen, doorbloedings‐stoornissen, degeneratieve ziekten,
posttraumatische dystrofie, claudicatio intermittens, ulcus cruris bij diabetes, (sport) trauma's,
CVA'S, ontgifting, gebitsproblemen zoals paradentose.

AFT bepaling
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e)

Zap module

Parasieten en andere vijandige organismen zoals de borrelia die de ziekte van Lyme
veroorzaakt, komen steeds meer voor. Om de ziekteverwekker energetisch optimaal te
bestrijden is het nodig zijn frequentie en golfvorm te bepalen. Indien deze frequentie
"resoneert" met de afmetingen van (een deel) van de parasiet, zal deze gedood of verzwakt
worden. Omdat ziekteverwekkers verschillende rijpingsstadia en schuilplaatsen hebben met
ieder hun eigen frequentie, is een juiste combinatie van behandelfrequenties belangrijk om de
ziekteverwekkers zowel in het bloed als in hun verschillende rijpingsstadia en schuilplaatsen te
doden of zodanig te beschadigen dat ze zich niet meer kunnen delen en vermenigvuldigen.
Tijdens het eerste Zap consult wordt met de Zap Scan bepaald welke frequenties het lichaam
nodig heeft voor de bestrijding van zijn actuele belasting.
Hiertoe worden hooggevoelige sensoren geplaatst op de linker en rechter pols en voet en
worden 2 beamersensoren op het lichaam geplaatst.
Met de Zap Scan worden de individuele lichaamsreacties gemeten op alle relevante
ziekteverwekkende (parasitaire) frequenties. Ziekteverwekkende (parasitaire) frequenties die
in het lichaam aanwezig zijn zullen een duidelijke thermografische reactie geven. Dit duurt
ongeveer 15 minuten.
Vervolgens wordt een behandelsessie van 4 weken met u afgesproken waarbij u 2 keer in de
week behandeld wordt. In hardnekkige gevallen kan langer behandeling nodig zijn.
De behandeling bestaat uit 3 basis EDA metingen waarna 2 zapelektrodes op het lichaam
geplakt worden, gevolgd door 3 x 7 minuten zappen met de bepaalde frequenties met 10
minuten pauze ertussen. De behandeling wordt afgerond met een EDA meting. De totale
behandeling duurt ca. 50 minuten.

Zapper met zapelektroden
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f)

ILight module

De I‐Light is een krachtige multikleuren (Rayme‐dies®) LED‐lamp voor behandeling van pijn,
letsels, vegetatieve ontregeling en functiestoornissen van huid, bindweefsel, spieren en
gewrichten.
De Rayme‐dies® hebben een specifieke werking op de meridianen, organen, rugwervels,
bindweefsel, huid, neurotransmitters en de psyche.
Ze worden toegepast op specifieke punten, dermatomen en specifieke klachtenzones.
Het licht werkt door tot in de kleinste celstructuren en tot op moleculair niveau.
De I‐Light is enorm krachtig (8000 maal sterker dan de I‐Health lichtpen) waardoor de
effectieve behandelingstijd heel kort is.
Alle kleuren zijn gemoduleerd met de "Schumann frequentie" ter versterking van de werking.
Deze "Alfa" resonanties zijn van groot belang voor het bioritme en vegetatieve functies van het
lichaam en hebben een heilzaam effect:
‐ Betere bloedcirculatie, cel‐ en weefseloxygenatie
‐ Neutralisatie van energetische blokkades
‐ Stimulatie van de stofwisseling en het immuunsysteem
‐ Versnelling van genezingsprocessen

I‐Light behandeling
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g)

Hyperphoton 3D

De Hyper‐Photon 3D is een multifunctioneel apparaat dat bestaat uit een combinatie van 3
soorten behandelfrequenties: Soft‐laser‐, Fotonen‐ en Magneetveldfrequenties die elkaars
werking versterken.
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat alle levende cellen in organismen licht
bevatten en licht uitstralen in de vorm van biofotonen. Volgens de biofysische geneeskunde
worden alle fysiologiche processen aangestuurd door een elektromagnetisch regulatiesysteem. Het
versturen en het ontvangen van informatie binnen dit systeem vindt plaats via biofotonen.
Door middel van de Hyper-Photon 3D worden fotonen aan het lichaam overgedragen die
gelijksoortig zijn aan de lichaamseigen biofotonen. Dit resulteert in een beter en optimaler
functioneren van het elektromagnetisch regulatiesysteem en alle fysiologische processen in het
lichaam.
Dit impliceert onder andere:
•

Een activering van het zelfherstellend vermogen van het lichaam

•

Een toename van de immuunreacties, verbeterde weerstand

•

Een optimalisering van alle stofwisselingsfuncties

•

Een directe energetische stimulering van alle cellen

•

Een verbetering van de mentaal emotionele conditie

Behandeling met de Hyperphoton 3D
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h)

Aqua-Chi Ionisatie Detoxificatie

In de loop van het leven kunnen door energetische storingen en blokkades allerlei afvalstoffen en
toxinen zich in het lichaam ophopen, zoals in de lever, het vetweefsel, bindweefsel, spieren,
gewrichten en andere organen.
Aqua-Chi is een behandelmethode die gebruik maakt van geïoniseerd water om het lichaam optimaal
energetisch op te laden en te ontdoen van opgehoopte toxinen en afvalstoffen. Het is één van de
nieuwste behandelmethoden om het lichaam versneld te reinigen.
Via de ca. 2000 poriën onder de voet komen de ionen in het lichaam en bewegen zich vervolgens
supersnel door het hele lichaam waarbij afvalstoffen en toxinen gebonden en afgevoerd worden en
alle lichaamscellen als een batterij worden opgeladen.
Het Aqua-Chi voetbad werkt dus als een dubbel werkende spiraal: door het afvoeren van toxinen en
afvalstoffen neemt het functionerend en regenererend vermogen van het hele lichaam toe en door het
energetisch opladen van alle lichaamscellen neemt het zelfgenezend vermogen toe.
Een Aqua-Chi behandeling heeft een verfrissend, relaxerend effect op het hele lichaam en wordt als
een weldaad ervaren.

Aqua-Chi behandeling
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