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Gezondheidscentrum Urmond

Bodycheck van je eigen lichaam 
via Quantumbiofeedback

In de behandelkamer van Pa-
ramedisch Therapeut Bram 
Pfeifer hoef je niets te vertellen. 
Niets over je klachten of ziekte-
geschiedenis. Hij start met me-
ten. Bandjes rond de polsen, 
enkels en het voorhoofd geven 
op zijn laptop inzicht in ruim 
11.000 fysieke, psychische en 
emotionele parameters. ‘Bin-
nen een paar minuten heb ik 
een digitale blauwdruk van het 
lichaam. Fascinerend snel en 
nauwkeurig.
Het medisch rapport kunnen 
ze na de behandeling mee naar 
huis nemen ter inzage.
Ik heb regelmatig cliënten hui-
lend aantafel, omdat de uit-
komsten precies overeenko-
men met hun klachtenlijstje. 
Ook traumatische, emotionele 
gebeurtenissen van jaren gele-
den komen in beeld.’
De apparatuur op het bureau 
van Bram geeft niet alleen in-
zicht, maar laat het lichaam op 
basis van referentiewaarden 
ook ‘herinneren’ hoe het hoort 
te functioneren. ‘Ik stimuleer 
het zelfhelend vermogen van 
het lichaam, en ondersteun dat 
proces met de orthomoleculai-
re geneeskunde.’
“Mensen krijgen vaker te ho-
ren dat de klachten tussen hun 
oren zitten en dat ze maar met 
hun ziekte moeten verder leven. 
Hen word verteld dat de klach-
ten het gevolg zijn van het ouder 
worden en vervolgens worden 
medicijnen, die ernstige bijwer-
kingen hebben, ingezet om ze 
te onderdrukken; men doet uit-
sluitend aan symptoombestrij-
ding en vergeet te kijken naar 
onderliggende stress en oorza-
ken van het lichaam en geest.”
Ik vind dat er te weinig begelei-
ding, nazorg en ondersteuning 
is voor de patiënten. Bovendien 
is er veel te weinig voorlichting 
over het gebruik van medicijnen 
in verband met verslaving ,hier-
door worden de Problemen op 
lange termijn vaak alleen maar 
erger. Hierdoor worden de pro-
blemen op langere termijn va-
ker alleen maar ernstiger.

Een goede samenwerking tus-
sen de reguliere en alternatieve 
geneeskunde zou optimaal zijn, 
het gaat tenslotte om de ge-
zondheid van de mens. Canada 
is het eerste land waar deze sa-
menwerking al is, er zullen nog 
vele landen gaan volgen in de 
toekomst.

De afgelopen jaren hebben 
enorm veel mensen  mijn prak-
tijk bezocht en met veel tevre-
denheid en dankbaarheid, hun 

succesverhalen liegen er niet 
om. Een scala van verschillende 
mensen van kinderen, tieners, 
huisvrouwen, zakenmensen, 
bejaarden, sporters. Zelfs en-
kele huisartsen en assistentes, 
HBO therapeuten, en veel ver-
pleegsters uit de zorg, ook hun 
staan verbaast van wat de Bo-
dycheck over hun lichaam ver-
telt, en voelen het verschil van 
energie vanaf de eerste sessie.

Zelf staat Bram niet stil bij hun 
eigen successen, ik kan niet 
iedereen beter maken’, stelt hij 
nuchter. Bovendien is er nog 
een wereld te verdienen op het 
gebied van gezondheid.
Mensen vinden het heel nor-
maal om jaarlijks hun auto weg 
te brengen voor een APK keu-
ring, maar voor hun eigen veel 
complexer bio-energetische 
systeem nemen ze genoegen 
met de paar vragen van de 
huisarts.
Toch lijkt ook de reguliere kant 
langzaam open te staan voor 
deze vernieuwing.

Hopelijk kan ik zo nog meer 
mensen bewust maken dat het 
anders kan. Resultaatgerichter.

Mevrouw Drenth 
uit Geleen.

Wat heeft gezondheidscentrum 
voor mij betekend. Allereerst 
had ik een aantal lichamelijke 
klachten die maar niet over gin-
gen. Hierbij bedoel ik, slecht 
slapen, weinig energie, moe 
zijn. Het leek wel of ik op een 
of andere mannier geblokkerd 
was. Na een aantal behandelin-
gen in het gezondheiscentrum, 
voelde ik een duidelijke verbe-
tering, meer energie, een stuk 
minder moe en het slapen gaat 
een stuk beter.
Het lijkt en het voelt of er in mijn 
lichaam een grote schoonmaak 

is gehouden, alles functioneert 
veel beter en ik voel dat ik dui-
delijk op de goede weg ben.
De behandeling zelf is totaal 
niet vervelend, maar je voelt na 
de behandeling duidelijk dat er-
aan je gewerkt is.

Marjolein
Ik ben rond de feestmaanden 
altijd heel erg druk en onrustig, 
waardoor ik erg druk ben en 
blijf. 

Eind januari ben ik met de licht-
therapie begonnen.
Eerste werd er een foto van je 
gezichtsveld gemaakt, deze 
was onrustig omdat ik me ook 
niet kan concentreren. ( te druk 
in mijn hoofd)
Daarnaast moet je de kleuren 
een cijfer geven, de kleuren die 
een hoog cijfer hebben, daar 
heb je iets mee. En dat zijn de 

negatieve kleuren.
Door de therapie ben ik veel 
gaan nadenken over onver-
werkt  verdriet wat ik niet ver-
werkt hebt. Hier heb ik ook in 
mijn relatie over kunnen pra-
ten, waardoor we weten wat er 
speelt.
Ook ben ik me gaan beseffen 
om het een plek te geven en te 
willen afsluiten, al is dat moeilijk 
als iemand anders het niet kan 
afsluiten, en er bij mij steken 

mee kan geven, Waardoor ik 
ook afstand ben gaan nemen. 

Veel mensen zeggen tegen mij 
dat ik door de kleurentherapie 
veel rustiger ben geworden en 
ben er ook bewust van gewor-
den dat het een positieve ver-
andering is geweest voor mij, 
wat ik zeker wil gaan door zet-
ten om eigenlijk mijn eigen keu-
zes te maken! En vooral te doen 
wat goed voor mij is!

Urmond - Revitaliseren en herstellen 
via Quantum Biofeedback. Met één 
druk op de knop worden alle fysieke en 
psychische ziekteveroorzakers opge-
spoord en behandeld.

Het lijkt toekomstmuziek maar met 
de Quantum Biofeedback is het nu al 
mogelijk. De intrede van de elektronica 
in de biologie leidt tot revolutionaire 
geneeswijzen. Feitelijk stelt de INDIGO 
snel en efficiënt een index op van de 
gezondheid. Aan de hand van deze 
index kan worden bepaald hoe men tot 
optimale gezondheid kan komen. Zo 
kunnen er bijvoorbeeld adviezen wor-
den gegeven over voedingsgewoonten 
en levensstijl. Het is de Amerikaanse 
professor Bill Nelson (wiskunde, na-
tuurkundige, arts en acupuncturist) die 
de Quantum-therapie heeft ontwikkeld. 
Zijn INDIGO programma’s worden 
doorlopend verfijnd en uitgebreid. En 
Bram Pfeifer, paramedisch natuur-
geneeskundige, (gediplomeerd in de 
orthomoleculaire en bio-energetische 
geneeskunde) van Gezondheidscen-
trum Urmond is, met een kwart eeuw 
ervaring op het gebied van voeding en 
gezondheid, de eerste in Limburg die 
mensen met Quantum Biofeedback 
behandeld.

Gezondheidscentrum 
Urmond 

“Mensen krijgen vaak te horen dat 
de klachten tussen de oren zitten en 
dat ze maar met hun ziekte moeten 
leren leven. Hen wordt verteld dat de 
klachten het gevolg zijn van het ouder 
worden en vervolgens worden medicij-
nen, die ernstige bijwerkingen hebben, 
ingezet om ze te onderdrukken; men 
doet uitsluitend aan symptoombe-
strijding en vergeet te kijken naar de 
onderliggende oorzaken. Wij vinden 
dat er te weinig begeleiding, nazorg 
en ondersteuning is voor de patiën-
ten. Hierdoor worden de problemen 
op langere termijn vaak alleen maar 
ernstiger. Wij weten uit ervaring dat 
een juist voedingspatroon en veran-
dering in levensstijl in combinatie met 
supplementen ervoor kan zorgen dat 
de patiënt uiteindelijk weer met een 
geringe hoeveelheid of zelfs geheel 
zonder zijn medicamenten door het 
leven kan.” , aldus Bram. 

De indigo
De INDIGO, heeft een sterk revitalise-
rende en herstellende werking.
Het toestel, dat is aangesloten op 
een computer, stimuleert de onderbe-
wuste zelfgenezende krachten van het 
menselijk lichaam volgens de principes 
van biofeedback. De INDIGO verschaft 
informatie door met het onderbewust-
zijn te ‘praten’. Tevens geeft de INDIGO 
frequenties en trillingen terug zodat de 
gemeten gegevens een behandelende 
werking krijgen. Via twaalf kanalen 
(acht op het voorhoofd en vier op pol-
sen en enkels) worden 55 elektrische 
parameters gemeten. Dit gebeurt d.m.v. 
energetische beelden. De gegevens 
worden zichtbaar gemaakt als 3D 
holgrafische beelden en in de computer 
opgeslagen. 

Meer dan 8500 items kunnen worden 
doorgemeten, enkele voorbeelden zijn: 
voeding (vitaminen, vergiften, etc), 
hormoonspiegels, overgevoeligheden, 
organen (lever, longen, nieren etc), 
virussen, bacteriën, parasieten, EEG, 
ECG, EMG, medicijnwerking, pestici-
den en emotionele/mentale factoren.

Afvallen
Eiwit dieet, vetarm of koolhydraatarm. 
Bram, geen van alle is op lange termijn 
gezond, het kan een aantal gezond-
heidsproblemen veroorzaken zoals 

nierfalen, vooral mensen die dit al heb-
ben, stijgen van cholesterol spiegels,  
hart en vaatziekte´s, beroerte´s en 
kanker, oesteoporose, nierstenen.
Het zuur-base evenwicht raakt uit 
balans, te weinig mineralen, vezels, 
geen goede micro-macro verhouding, 
hierdoor ontstaat er een ongezonde 
metabole toestand, wat aan leiding 
geeft tot orgaan falen, lusteloosheid, 
verminderde eetlust, misselijkheid, 
slechte adem, ongezonde darmflora, 
candida infecties.
Vetarm is zeer gevaarlijk, onze vet-
zuurbalans is zeer belangrijk, voor het 
beschermen van onze cellen, weefsels, 
organen, hart en bloedvaten, hormonen 
enz.
Geen koolhydraten is uit ten bozen, 
hierdoor zakt je bloedsuikerspiegel, 
serotonine niveaus, waardoor je meer 
stressgevoelig werdt, en meer neigt 
tot depressie´s, dit veroorzaakt weer 
vreetbuien. Je lichaam raakt helemaal 
uitgeput, met alle gevolgen in de 
toekomst.

Karin Kroon (Elsloo)
Voordat ik in Urmond begon bij het 
gezondheidscentrum, had ik veel  last 
van brandend maagzuur en was altijd 
erg moe en had weinig energie. In een 
advertentie heb ik gelezen over het 
gezondheidscentrum te Urmond, en de 
ervaringen van mensen die bij dhr. Pfei-
fer in behandeling waren.  Nieuwsgierig 
geworden heb ik contact opgenomen 
voor een afspraak en de bodycheck.  
De gegevens die dhr. Pfeifer uit de 
bodycheck haalde waren verbluffend, 
zowel fysiek als psychisch. Al na mijn 
eerste behandeling had ik veel minder 
last van brandend maagzuur en merkte 
ik dat mijn energie terugkwam. Door 
een bewustere voedingskeuze en 
goede begeleiding ben ik niet alleen 
mijn klachten kwijt, maar ook 25 kilo’s 
lichter geworden. Het letten op voeding 
gaat vanaf dag een heel makkelijk, 
geen moeilijke diëten maar bewuste 
keuzes maken in voeding. En natuurlijk 
veel water drinken is heel belangrijk.

Bianca Janssen (Sittard)
Zo lang als ik me kan herinneren wor-
stel ik al met mijn gewicht. Ik denk dat 
ik een schoolvoorbeeld ben van iemand 
die last heeft van het “jojo-effect”.  Men 
praat wel eens over emotie-eters. Ik 
was gewoon een eter. Voelde ik me 
slecht, dan at ik en voelde ik me goed 
dan was het zo gezellig om te eten. 
Ik denk dat ik zo’n beetje alle diëten 
en hulpmiddelen wel heb geprobeerd. 

Geen enkel dieet helpt je echter met 
je brein onder controle te krijgen en 
je gewoontes te doorbreken. Na de 
zoveelste mislukte poging om blijvend 
af te slanken had ik het opgegeven met 
als gevolg dat ik steeds zwaarder werd. 
Toen ik afgelopen zomer vlak voor mijn 
veertigste verjaardag stond heb ik eens 
heel kritisch naar mezelf gekeken. Ik 
had inmiddels een zeer slechte condi-
tie, had vaak last van mijn rug en van 
pijnlijke gewrichten, was constant moe, 
had last van transpiratieaanvallen, was 
kort van adem en had regelmatig een 
drukkend gevoel op de borst. Toen re-
aliseerde ik me dat ik zo écht niet door 
kon gaan. Net op dat moment kwam ik 
in een weekblad een artikel tegen over 
de bodycheck. Geen toeval leek me. 
Ik besloot een afspraak te maken om 
een beeld te kunnen krijgen hoe mijn 
lichaam eraan toe was. Het resultaat 
was zeer confronterend. Nu, een half 
jaar later heb ik veel meer energie, heb 
ik geen klachten meer en ben ik ge-
leidelijk aan al bijna 15 kilo afgevallen. 
De truc zit hem in het veranderen van 
het eetpatroon, waardoor ik eigenlijk 
niet meer aan het lijnen ben. Ik ga nog 
regelmatig even de fout in met mijn 
voeding, want eten is nog steeds gezel-
lig, maar ik kan nu ook een dag later 
weer de draad oppakken. Met hulp van 
Bram Pfeiffer heb ik mijn gewoontes en 
mijn gewicht onder controle weten te 
krijgen.

Barbara Houben (Stein)
1 september heb ik de stap genomen 
om wat te doen aan mijn eigen onte-
vredenheid van mijn lichaam .Op dat 
moment woog ik 83 kilo. 
Toch wist ik dat ik er iets aan moest 
doen,steeds weer verschoof ik mijn 
grens en de kilo’s vlogen eraan.
 Mijn kledingmaat werd steeds groter. 
En mijn tevredenheid over mijn eigen 
ik daalde met de dag. Via diverse po-
sitieve ervaringen van goede bekende 
en diverse advertenties ben ik bij Bram 
terecht gekomen. Meerdere diëten had 
ik al geprobeerd en sporten was ook 
echt mijn hobby niet!
Niet uithongeren maar de aanpassin-
gen van mijn voeding en de positieve 
motivatie van Bram deden wonderen. 
Eind September was ik al 5.2 kilo kwijt
Het aanpassen van mijn voeding(waar 
ik dus echt geen honger van lijd)gaat 
me nog steeds goed af en de belo-
ning om een dag in het weekend te 
zondigen maakt het voor mij heel goed 
te doen. Daarbij ben ik  gaan sporten 
om na het afgevallen gewicht, ook wat 
strakker in het vel te zitten. Ook hier in 
krijg ik tips en advies van Bram waar 
ik iets aan heb. Het is gewoon super 
om resultaat te zien. Nu vier maanden 
verder en de feestdagen achter de rug 
ben ik 12 kilo kwijt en 3 kledingmaten 
kleiner. super natuurlijk. Maar wat ik 
zelf belangrijker vind is dat ik nu veel 
beter in mijn vel zit.
 Barbara

Echtpaar Janssen
Als echtpaar heb je in de overgang veel 
te verduren, we zijn in de 50plus, zelf 
heb ik-tal van daarbij horende klachten 
zoals, enorme gewichts-toename, 
gevoelige darmen, artrose, opvliegers 
en nachtelijke transpiraties,  slapeloze 
nachten, je staat geradbraakt op.
Daarbij de enorme wisselende emotio-
nele en mentale klachten.
De ene dag ben je instaat tot alles, de 
nadere dag ben je kapot moe, je kent 
het wel. We hebben werkelijk van alles 
geprobeerd van diëten tot supplemen-
ten, niets heeft ons in die jaren gehol-
pen, alleen maar geld gekost.
Mijn man heeft last van enorm overge-
wicht,  verhoogd cholesterol, extreme 
vermoeidheid, reuma , heftig zweten 
en depressies. Onze kasten staan vol 
met medicijnen, je word er alleen maar 
zieker van.
In de wandel gangen hebben we veel 
positieve verhalen gehoord over het 
Gezondheidscentrum Urmond.
Na de bodycheck kwamen voor ons 
dingen aan het licht, die ons bewust 
maakte van de stres en oorzaak van de 

klachten die we hebben,  we hebben 
de adviezen en behandelingen opge-
volgd van dhr Pfeifer, inmiddels zijn 
we tal van kilo’s lichter, we voelen ons 
fitter en vitaler als ooit de tevoren, we 
hebben onze medicijnen in overleg met 
de huisarts afgebouwd en verlaagd, we 
willen helemaal medicijn vrij zijn.
Onze dank aan dhr Pfeifer.

Bram Pfeifer
De overgang brengt veel teweeg, de 
man komt in de andropauze en de 
vrouw  in de menopauze, helaas is men 
niet voldoende op de hoogte wat dit 
doet voor man en vrouw.
Hart en vaatziektes nemen toe, men 
krijgt veel sneller botontkalking, meer 
ontstekingen in het lichaam en spier en 
gewrichtklachten nemen toe. Je voelt 
gewoon dat de veroudering sneller 
verloopt. Het libido van beide partijen 
neemt af, waardoor er minder aanhan-
kelijkheid en behoefte naar elkaar is.
Tal van klachten zowel lichamelijk 
als geestelijk dienen zich aan en het 
gevolg is dat het bij zeven van de tien 
huwelijken goed mis gaat. Maar dit 
hoeft allemaal niet te gebeuren, met de 
juiste behandeling en goede ondersteu-
ning is het allemaal te voorkomen en te 
genezen.
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Bianca Janssen voor en er na 15 kilo afgevallen.

Bodycheck van je eigen lichaam via Quantumbiofeedback 

Begeleiding van o.a.:
• overgewicht / obesitas
• ondergewicht / anorexia
• overgangsklachten
• hart- en vaatziekten
• huidaandoeningen
• maag- en darmstoornissen
• spier- en gewrichtsproblemen
• sportprestaties en - blessures
• stress en vermoeidheid
• psycho en depressie
• emotionele trauma’s
• veroudering en vitaliteit
• klachten algehele aard

Vergoeding via zorgverzekeraars

Belikstraat 44, 6129 PP Urmond
Tel. 046 - 433 74 75
www.bodychecknow.nl
zie publicatie
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Juffrouw Marjolijn Bocken.

Mevr. Drenth uit Geleen tijdens de bodycheck.


