
Ik heb regelmatig cliënten huilend aan tafel,
omdat de uitkomsten precies overeenkomen met
hun klachtenlijstje. Ook traumatische, emotionele
gebeurtenissen van jaren geleden komen in beeld.’
De apparatuur op het bureau van Bram geeft niet
alleen inzicht, maar laat het lichaam op basis van
referentiewaarden ook ‘herinneren’ hoe het hoort
te functioneren. ‘Ik stimuleer het zelfhelend ver-
mogen van het lichaam, en ondersteun dat proces
met de orthomoleculaire geneeskunde.’ “Mensen
krijgen vaker te horen dat de klachten tussen hun
oren zitten en dat ze maar met hun ziekte moeten
verder leven. Hen word verteld dat de klachten het
gevolg zijn van het ouder worden en vervolgens
worden medicijnen, die ernstige bijwerkingen
hebben, ingezet om ze te onderdrukken; men doet
uitsluitend aan symptoombestrijding en vergeet
te kijken naar onderliggende stress en oorzaken
van het lichaam en geest.” Ik vind dat er te weinig
begeleiding, nazorg en ondersteuning is voor de
patiënten. Hierdoor worden de problemen op
langere termijn vaker alleen maar ernstiger.

Een goede samenwerking tussen de reguliere en
alternatieve geneeskunde zou optimaal zijn, het

gaat tenslotte om de gezondheid van de mens.
Canada is het eerste land waar deze samenwerking
al is, er zullen nog vele landen gaan volgen in de
toekomst.

De afgelopen jaren hebben enorm veel mensen
mijn praktijk bezocht en met veel tevredenheid
en dankbaarheid, hun succesverhalen liegen er
niet om. Een scala van verschillende mensen van
kinderen, tieners, huisvrouwen, zakenmensen,
bejaarden, sporters. Zelfs enkele huisartsen en
assistentes, HBO therapeuten, en veel verpleegsters
uit de zorg, ook zij zijn verbaasd van wat de
Bodycheck over hun lichaam vertelt, 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. 
Mensen vinden het heel normaal om jaarlijks hun 
auto weg te brengen voor een APK keuring, 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.

Op 9 november 2005 kwam ik, mevrouw Deuling 
uit Sittard, voor het eerst op 71 jarige leeftijd terecht 
bij Gezondheidscentrum Urmond voor een aantal 
klachten die maar niet overgingen.
Ik had al jaren last van vermoeidheid, ontstoken 
ogen, stijve reumatische spieren, hartkloppingen, 
suikerproblemen en chronische diarree. Kortom, ik 
had geen fut en zin meer om iets te doen. 
Door de vele antibiotica’s, medicijnen en griep-
spuiten, werden de klachten alleen maar erger. 
Ik werd steeds zwakker, mijn gewicht nam toe, ik 
had minder lucht en hield vocht vast op enkels en 
onderbenen. Na heel veel  onderzoeken wisten 
artsen en specialisten zich geen raad meer.
Vanaf de eerste behandeling bij Gezondheidscentrum 
Urmond, had ik meteen meer energie en kon 
weer van alles ondernemen. Ook mijn chronische 
diarree was stukken minder. Ter ondersteuning 
kreeg ik een voedings- en leefadvies, onder andere 
advies om natuurproducten te gebruiken voor mijn 
klachten. In de nabehandelingen merkte ik dat 
mijn levenskwaliteit verbeterde. Ik ben nu 81 jaar 
en al 10 jaar onder behandeling bij de heer Bram 
Pfeifer. Ik ben dankbaar en blij dat ik toen die stap 
heb genomen, anders was het wellicht verkeerd 

afgelopen. In 2015 heb ik nog een herseninfarct 
gehad.  Voor verdere ondersteuning ben ik na mijn 
revalidatie teruggekeerd bij Gezondheidscentrum 
Urmond. Ik voel me weer goed en doe de dagelijkse 
dingen. 

Bodycheck
De meting laat zien waar de stress en oorzaak van de 
klachten (ouderen) liggen.
Alles kan in balans en harmonie komen, meer 
energie, vitaler  worden en zich prettiger voelen in je 
eigen lichaam.

Bodycheck
In de behandelkamer van Paramedisch Therapeut Bram Pfeifer hoef je 

niets te vertellen. Niets over je klachten of ziektegeschiedenis. Hij start met 

meten. Bandjes rond de polsen, enkels en het voorhoofd geven op zijn 

laptop inzicht in ruim 11.000 fysieke, psychische en emotionele parameters. 

‘Binnen 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.

Infotorial

Vergoed door zorgverzekeraars
conform Alternatieve Geneeswijze

Gezondheidscentrum
Urmond
Belikstraat 44,
6129 PP Urmond
Tel. 046 - 433 74 75
www.bodychecknow.nl
Zie via publicatie onze 

vorige redactionele artikelen.


