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Wilt u graag werken aan 

een oplossing  

voor uw 

Chronische klachten? 

We worden niet van het ene op het andere moment ziek. 

Daar gaat een heel proces en veel tijd aan vooraf. Ons li-

chaam geeft al vroeg signalen af als er ergens in het lichaam 

iets niet goed gaat en ons lichaam uit balans dreigt te raken. 

Veel mensen zijn zich niet bewust van deze eerste signalen. 

De seintjes van het lichaam worden niet opgemerkt of gene-

geerd; ‘het gaat wel weer over’. Toch zijn deze kenmerken 

het begin van een ziekteproces. En hoe eerder je deze sig-

nalen opmerkt, hoe eerder je kunt ingrijpen. De Gezond-

heidsScan herkent die vroegtijdige disfuncties, maar ook 

onderliggende oorzaken van klachten. 

De WellAnalyse kijkt naar het functioneren van het gehele 

lichaam (en niet naar 1 onderdeel). Zo kun je bijvoorbeeld 

zien welke invloed voeding, medicijnen en leefgewoonten 

hebben op alle organen.  

De WellAnalyse is een Non-Lineair Systeem (NLS).  

Non-Lineaire Diagnostiek is een andere manier om te dia-

gnosticeren dan we gewend zijn in de reguliere geneeskun-

de. Het houdt zich namelijk bezig met verbanden en oorza-

ken. Wellanalyse diagnostiek is geen vervanging van een CT- 

of MRI-scan, het wordt gebruikt ter ondersteuning. De com-

putermodellen geven een driedimensionaal beeld van de 

organen.  
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Ir. Johan Smelt D.M. · Mesoloog© 

Mesoconnect 

Kosten 

De kosten voor een mesologie consult bedragen voor het 

intakeconsult € 150 en voor de vervolgconsulten € 95,- 

(incl. globale Wellanalyse/Oberon scan). 

Uitgebreide Wellanalyse scan € 250,—.  

Access Bars, 1 uur: € 65,–, 4 behandelingen € 240,– 

Trance Healing, 45 min.: € 65,–, 3 behandelingen € 180,–  

Ziektekosten verzekeringen 

U heeft geen verwijzing van de huisarts nodig.   

Zorgverzekeraars vergoeden een mesologisch consult 

geheel of gedeeltelijk uit het aanvullende pakket. Infor-

meer bij uw zorgverzekeraar welke vergoeding voor u 

geldt (zie website). 

Registratie en vereniging 

Ik sta geregistreerd  bij het register voor Mesologen en 

ben lid van  de Nederlandse Vereniging Voor Mesologen 

(NVVM).  De vereniging regelt ondermeer het tuchtrecht, 

de  klachtenprocedure en de beroepsethiek.   

De Mesoloog© houdt zich aan de gedragscode  van de 

beroepsgroep. Ik ben CPION geregistreerd. 

 

Meer informatie 

Academie voor Mesologie  

www.academiemesologie.nl 

 

Nederlandse Vereniging voor Mesologie 

Hoe komt het dat mijn kind zo vaak 

oorontsteking heeft? 



Mesologie 

Consult 

Mesologie zoekt naar de oorzaken van klachten en de  

samenhang tussen klachten. De mesoloog kijkt hierbij naar 

verschillende aspecten van de mens waarbij de combinatie 

van verschillende geneeswijzen zorgt voor inzicht in het  

totale lichamelijke functioneren. Mesologie biedt hierbij een 

behandeling op maat, want elk mens is uniek en vereist een 

unieke behandeling. Het hervinden van de persoonlijke  

balans en gezondheid staan voorop.  

 

Onderzoek en behandeling  kan bestaan uit:  

• Pols- en tongonderzoek volgens de traditionele Chinese 

geneeskunde en Ayurveda;  

• Wellanayse / Electro Fysiologisch Onderzoek. De Meso-

loog meet 80 tot 100 punten op de handen en voeten.; 

• Onderzoek van het lichaam zoals gewrichten, huid en 

buikorganen; 

• Metingen van vitaminen, mineralen, hormonen,  

enzymen en voeding; 

• Het therapieplan wordt met u besproken; 

• Zo nodig wordt geadviseerd contact op te nemen met 

art, osteopaat of anderen. 

 

Na 4 tot 8 weken vindt er een vervolgconsult plaats om de 

effecten te bepalen en eventueel bij te sturen.  

Een gemiddelde van 5 tot 6 consulten is over het algemeen 

voldoende om chronische klachten op te lossen danwel te 

verminderen. 

 

 
 

 

Welke klachten behandelt een Mesoloog©? 

Voor vrijwel alle chronische klachten kunt u bij een  

Mesoloog© terecht. Maar ook voor preventie, als een 

soort jaarlijkse APK van het lichaam, waardoor mogelijke  

problemen vroegtijdig opgespoord en behandeld kunnen 

worden zodat er geen klachten of ziekte ontstaan. 

 

• Spijsverteringsproblemen: maag-, lever-, darmklachten 
zoals buikpijn, spastische darm, obstipatie, diarree,  
misselijkheid, opgeblazen gevoel, brandend maagzuur, 
Morbus Crohn en colitis ulcerosa 

• Allergieën en voedselintoleranties: hooikoorts, lactose-
intolerantie, melkeiwitallergie, gluten-/tarwe-
intolerantie, nikkelallergie, etc. 

• Hart en circulatie: hartritmestoornissen, hoge bloed-
druk, verhoogd cholesterol 

• Longklachten: astma, bronchitis, benauwdheid,  
chronische luchtweginfecties 

• Keel-, neus- en oorklachten: chronische keel- en/of 
oorontsteking 

• Spier- en gewrichtsklachten: reumatoïde artritis,  
fybromyalgie, stijfheid, pijn, rugpijn 

• Huidaandoeningen: acne, eczeem, uitslag, rosacea, 
urticaria, psoriasis, droge huid 

• Menstruatie- en overgangsklachten: PMS,  
endometriose, opvliegers, nachtzweten 

• Vruchtbaarheidsproblemen 

• Urinewegen: chronische blaasontsteking, terugkerende 
nierstenen, vaginale infecties 

• Chronische vermoeidheid, ME, burn-out Mentale 
klachten: stemmingswisselingen, depressie 

• Hoofdpijn en migraine 

• Diabetes mellitus 

• Ondersteuning voor herstel na virale infecties (bv ziekte 
van Pfeiffer, (chronische) Lyme, etc. 

 

Wat is de oorzaak van het 

eczeem op mijn huid? 

Waarom ben ik 

zo vaak moe? 

Ben ik gevoelig voor 

tarwe of melk? 

Wat doet een Mesoloog©? 

Elk lichaam is anders, is uniek. Eén en dezelfde klacht bij  

verschillende personen kan verschillende oorzaken hebben. 

De Mesoloog© gaat op zoek naar uw oorzaak van uw klacht. 

Huidklachten als eczeem bijvoorbeeld kunnen worden 

veroorzaakt door voedsel, een invloed van buiten of andere 

oorzaken. De mesoloog© onderzoekt dat door de klachten te 

bekijken vanuit verschillende invalshoeken, zoals de westerse 

geneeskunde, de Ayurveda, de Chinese geneeskunde, de ho-

meopathie. De combinatie van deze verschillende  

invalshoeken leidt tot inzicht in de oorzaak van uw klacht. 

Het lichaam heeft een verbazingwekkend vermogen om  

zichzelf te genezen. De behandeling is erop gericht het  

lichaam in staat te stellen zelf de balans in het lichaam weer 

te herstellen. 

Door integratie van alle gegevens ontstaat een totaal functie-

beeld. De mesoloog gaat in de veelheid aan gegevens op zoek 

naar de samenhang en bepaalt wat de prioriteit heeft. Dus 

met andere woorden; “ wat is de bepalende factor in het 

klachtenbeeld en hoe kan deze zo effectief worden verhol-

pen”. Mesologie werkt versterkend op het zelfgenezend ver-

mogen en gebruikt hiervoor enkel natuurlijke middelen. Dit 

kunnen zijn; vitaminen, mineralen, kruiden (Westers en Oos-

ters) homeopathie, voeding en/of leefstijladvies. 

Werkwijze van een Mesoloog© 

Na het maken van een afspraak krijgt u een vragenlijst  

toegestuurd.  Hierin wordt gevraagd naar uw klacht(en),   

medische voorgeschiedenis en algemene symptomen etc. 

Deze vragenlijst en de voedingsanamnese stuurt u  

voorafgaand aan het consult terug en deze worden tijdens het 

consult met u besproken. 

Waarom heb ik zo vaak 

vage buikpijn? 


