
Opleidingen en Medische Specialisaties

In 1997 heb ik de studie Natuurgeneeskunde met succes 

de S.A.G.H.O. (Sociale Academie voor G

Orthomoleculaire voeding) 

Deze studie omvatte:  

Anatomie (leer van het menselijk lichaam), 

Fysiologie (leer van de stofwisseling) en 

Pathologie (leer van de ziekten)

Orthomoleculaire geneeskunde (ziekten door voedings

opsporen en tijdelijk met lichaamseigen supplementen aanvullen)

Homeopathie (ziekten met verdunde stoffen genezen die in hun 

pure vorm juist voor die klacht

Phytotherapie (ziekten met plantenstoffen genezen)

In 2000 werd ook de S.A.G.H.O.

Diagnostiek (iemand conform de Reg

onderzoeken om vervolgens een diagnose van z'n ziekte te kunnen 

stellen) met succes afgesloten...

Ook heb ik een unieke formule binnen de Preventieve Geneeskunde 

ontwikkeld en ben gespecialiseerd in Preventieve Geneeskunde met 

een unieke bloedtest, die aangeeft wat de 

bloedonderzoek dat de momentele gezondheidstoestand weergeeft

huidige klachten laat zien en zelfs de mogelijkheid biedt deze succesvol te behandelen. 

Preventief gezien krijgt men middels dit

kan diegene tijdig maatregelen nemen.

duidelijke bloedfoto's, wordt ook grafisch weergegeven. 

wordt helder beschreven. 

Verder ben ik nog gespecialiseerd in:

 *Voedingsgerelateerde klachten

 *Ontlastingsanalyse-Diagnostiek + behandeling

 *Haarmineralenanalyse-Diagnostiek + behandeling

 *Phasecontrast-donkerveld-fluorescentie microscopie

*Homeopathie    

 *Phytotherapie (plantengeneeskunde

* Bloedvatendiagnostiek  

 

Wilt u meer informatie of een afspraak maken kunt u even 

pecialisaties John Verhiel: 

ie Natuurgeneeskunde met succes afgerond bij                                                          

(Sociale Academie voor Geneeskunde, Homeopathie en                                    

Anatomie (leer van het menselijk lichaam),                                                                                                       

e stofwisseling) en                                                                                                             

Pathologie (leer van de ziekten)    

eeskunde (ziekten door voedingstekorten                            

opsporen en tijdelijk met lichaamseigen supplementen aanvullen) 

Homeopathie (ziekten met verdunde stoffen genezen die in hun                                         

pure vorm juist voor die klachten zorgt) en  

Phytotherapie (ziekten met plantenstoffen genezen) 

In 2000 werd ook de S.A.G.H.O. -studie Lichamelijk Onderzoek en                            

Diagnostiek (iemand conform de Reguliere Geneeskunde kunnen                                       

zoeken om vervolgens een diagnose van z'n ziekte te kunnen                      

stellen) met succes afgesloten... 

binnen de Preventieve Geneeskunde                                                      

gespecialiseerd in Preventieve Geneeskunde met                                                                   

een unieke bloedtest, die aangeeft wat de oorzaak van iemands klachten zijn. De test bestaat uit een 

bloedonderzoek dat de momentele gezondheidstoestand weergeeft, sterker nog, dat de oorzaak van de 

huidige klachten laat zien en zelfs de mogelijkheid biedt deze succesvol te behandelen. 

Preventief gezien krijgt men middels dit bloedonderzoek inzicht in de huidige gezondheidstoestand en 

kan diegene tijdig maatregelen nemen. Het rapport, gepresenteerd middels 14

duidelijke bloedfoto's, wordt ook grafisch weergegeven.  De grafiek van de 31 parameters in 12 

gespecialiseerd in: 

Voedingsgerelateerde klachten   *Voedingsanalyse-Diagnostiek + behandeling

Diagnostiek + behandeling  *Suikerstofwisselings-Diagnostiek + behandeling

Diagnostiek + behandeling  *Orthomoleculaire Geneeskunde

fluorescentie microscopie *Orthomoleculaire Celbiologie 

   *Natuurgeneeskunde 

Phytotherapie (plantengeneeskunde)    *Omega-36-index testen 

   * Voedings Intolerantie diagnostiek

ie of een afspraak maken kunt u even bellen op: 06 
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                                                              -

                                            

                                                                    

                                   

                                  

                                                 

                                                     

                                                                  

De test bestaat uit een 

terker nog, dat de oorzaak van de 

huidige klachten laat zien en zelfs de mogelijkheid biedt deze succesvol te behandelen.  

huidige gezondheidstoestand en 

middels 14 pagina's A4, inclusief 

grafiek van de 31 parameters in 12 gradaties 

Diagnostiek + behandeling 

Diagnostiek + behandeling 

Orthomoleculaire Geneeskunde 

*Orthomoleculaire Celbiologie  

 

* Voedings Intolerantie diagnostiek 

bellen op: 06 – 86 46 86 60 

 

 

 


