
 

ESTECK  COMPLEX BODYSCAN 

 
 
Het is het eerste bodyscan systeem dat erin is geslaagd een technologische analyse te 

maken van de functie van organen en systemen op fysiologisch en biochemisch niveau.  
Dit gebeurt door middel van zes van Electro-sensoren.  

 

De ES Teck bodyscan werd ontwikkeld door de Franse arts Dr. A. Maarek in 
samenwerking met universiteiten in Moskou, Miami en Parijs.  

 
De ES Teck bodyscan is een krachtig hulpmiddel om inzicht te krijgen in de oorzaak en/of 

het gevolg van uw lichamelijke en/of psychische klachten.  

 
Een bodyscan geeft u inzicht en informatie over:  

 

De lichamelijke conditie  
De zuurstofvoorziening van lichaam  

Het hart en de bloedvaten  
De bloeddruk  

De lifestyle  

Het voedingspatroon  
Het immuunsysteem  

De werking van de hersenen (stress)  
De nieren en bijnieren  

Het autonoom zenuwstelsel  

De hormoonhuishouding (cortisol, insuline)  
De spijsvertering  

De stofwisseling  
De verzuring van het lichaam (pH balans)  

De schildklier  

conditie van de wervelkolom  
Tekorten aan vitamines en mineralen  

De vochthuishouding (intra, extracellulair)  

Het vetpercentage  
De Body Mass Index (B.M.I.) 

 



 

 

 

      

       Afname Bodyscan                                                                                    
 
Evaluatie en behandeling  
 

Na de scan wordt de uitslag samen met u bekeken en besproken. Op deze wijze zal u 
duidelijk worden wat de oorzaak is van uw klachten en wat u het beste kunt doen.  

 

U krijgt een op uw klachten afgestemd persoonlijk advies betreffende voeding, 
lifestyle, vitamines, mineralen en kruiden.  

 

U krijgt tevens na de bodyscan een uitdraai mee, zodat u het advies van uw scan nog 
eens rustig kunt nalezen en bestuderen.  

 
Na het advies kan, indien nodig worden doorverwezen naar een osteopaat, haptonoom, 

acupuncturist , huisarts of specialist voor aanvullende behandeling of nader onderzoek. 
 
Doel Bodyscan  
 

Geeft u inzicht in de oorzaak lichamelijke/ psychische klacht.  

Snelle, grondige analyse en doelgerichte aanpak.  
Persoonlijk en klantgericht  

Preventief en curatief  
Kostenbesparend  

Op tijd signaleren en ontdekken van klachten  

 
Resultaten Bodyscan  

Vervolgconsulten en regelmatige controles (eens per maand) zijn van belang om het 

herstelproces van het lichaam goed te kunnen volgen en het voedingsadvies, 
suppletieadvies en leefstijladvies waar nodig bij te sturen.  

 
Aantal behandelingen  

Gemiddeld zijn er voor goede resultaten 3 tot 5 behandelingen nodig, afhankelijk van het 

klachtenpatroon en persoonlijke gezondheidssituatie. 
 

 
 

 

 
 

 

In drie minuten tijd wordt er een complete bodyscan 

gemaakt van het lichaam middels de handen, de voeten,  

2 hoofdsensoren en een vingersonde.  
 

De scan is pijnloos en volkomen veilig.  

Er komt zelf geen vingerprik aan te pas!  

 
Na de scan verschijnt er een grafiek waarbij de gesteldheid 

van de vitale orgaansystemen en functieparameters worden 

weergegeven.  

 
De scan is wetenschappelijk onderbouwd, betrouwbaar, zeer 

nauwkeurig en efficiënt.                                                                 

 

 



Veel voorkomende klachten in de praktijk zijn o.a.:  

 
Maag-darmklachten (maagzuur, slechte stoelgang)  

Hormonale problemen (overgangsklachten, PMS)  
Stress, burn-out, bijnieruitputting  

Hoofdpijn, migraine  

Voedselintolerantie, voedselallergie 
 
Foto resultaat bodyscan 

 
 
 

Wat u moet weten voor een bodyscan?  

Er is geen verwijzing nodig via uw huisarts of specialist.  

Om optimaal te kunnen testen verzoeken wij u het volgende:  

• Wilt u twee uur voorafgaand aan de bodyscan niet roken, geen alcohol en koffie 

drinken en niets meer eten. Drink alleen gefilterd of mineraalwater.  

• Gebruik tot twee uur voorafgaand aan de test alleen uw noodzakelijke medicijnen.  

• Tracht vóór de bodyscan zware lichamelijke of mentale stress te vermijden.  

• Komt u a.u.b. met schone handen en voeten en gebruik geen lotions of crèmes.  

• Tijdens de bodyscan verzoeken wij u ringen, bril, sieraden en horloge af te doen.  

• Zet uw mobiele telefoon uit.  

• Breng uw medicijnen en voeding supplementen mee, zodat deze bekeken kunnen 

worden op de werking op uw lichaam.  

• Maak eventueel een overzicht van uw ziektes, operaties, ongevallen, insectenbeten 
en/of littekens. 

 

 



Richard Groeneveld 

 
 
 
Het consult 
 

Er wordt gewerkt met de ES Teck Complex Bodyscan om de oorzaak van uw 

klachten in beeld te brengen en op te sporen. De Bodyscan vervangt geen 

huisarts of specialist.  

De kosten van de ES Teck Complex Bodyscan bedraagt 130,00 (incl. BTW).  

De consulten worden contant of per pin afgerekend.  

U ontvang een nota voor de zorgverzekeraar. Deze nota kunt u zelf indienen bij uw 

zorgverzekeraar. 

 

 

Vergoedingen ziektekostenverzekeraars:  

Er is vergoeding mogelijk voor orthomoleculaire consulten via diverse 

ziektekostenverzekeraars.  

 
Vraagt u zelf na bij uw zorgverzekeraar wat u vergoed kunt krijgen.  

 

AGB-codes: PR: 90-07230 ZVL: 90-028335 

                                                                                      

 
Het doel van mijn consulten is zoveel mogelijk mensen 
bewust te maken en inzicht te geven in iemands 

persoonlijke situatie, klachten, lifestyle en 

voedingspatroon.  
 

Van oorsprong ben ik chemisch, medisch analist en 
biochemicus. In 1997 behaalde ik mijn opleiding 

orthomoleculaire geneeskunde aan het ortho-instituut te 

Gendringen. Al 21 jaar heb ik praktijkervaring en behandel 
ik met succes mensen in mijn praktijk te Zwijndrecht. Als 

grondregel hanteer ik "haal de oorzaak weg en het effect 

ervan zal ophouden". 
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