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Water and light en Information Medicine hebben respectievelijk een behandelmethode met coherent 
water en frequenties (geluid) ontwikkeld welke erop gericht zijn het zelfhelend vermogen van het lichaam 
te ondersteunen en versterken. 
 
Om het effect van deze behandelmethodes verder te onderzoeken en meer inzicht te krijgen in de 
effecten ervan, zodat we nog meer positieve impact kunnen maken op het welzijn van mensen, zoeken 
we jou! We hebben namelijk een pilot studie opgezet waarvoor we 60 proefpersonen nodig hebben. We 
willen je alvast bedanken dat je de tijd neemt om deze informatie brochure door te nemen en de 
overweging te maken of jij bereidt bent om bij te dragen aan dit waardevolle onderzoek. 
 
 
ACHTERGRONDINFORMATIE 
Ieder mens bestaat voor 99% uit water moleculen. Al dat water is betrokken bij praktisch alle biologische 
en fysiologische processen die in het lichaam plaatsvinden. Het is dus een logische hypothese dat de 
kwaliteit van het water in je lichaam, het water wat je drinkt, van invloed is op deze processen. Uit jaren 
onderzoek door het Water and light instituut is Analemma water gecreëerd: water waarvan de moleculen 
zo geherstructureerd en geharmoniseerd zijn dat het optimaal functioneert in het lichaam. Resultaten 
tot nu toe laten zien dat Analemma water in positieve zin bijdraagt aan het zelfherstellende vermogen 
van het lichaam. Analemma water ontstaat door met de Analemma water staaf door een glas/kan met 
water te roeren. Er wordt verder niks aan het water toegevoegd.  
 
Voor meer informatie over de  Analemma water staaf zie https://analemma-water.com/. 
 
De behandeling met geluidsfrequenties noemen we informatie geneeskunde, omdat je ‘informatie’ in de 
vorm van geluidsfrequenties gebruikt om het lichaam te ondersteunen in het zelfhelend vermogen. De 
frequenties stimuleren het lichaam om de aanwezige verstoring, disbalans en/of ziekte aan te pakken. 
In plaats van enkel symptomen te bestrijden of te onderdrukken, draagt het aanbieden van de juiste 
‘informatie’ in het lichaam bij aan het verbeteren van herstel op alle niveaus (body, mind, spirit & soul). 
De geluidsbehandelingen zijn in 2021 door 1300 mensen gebruikt en eind 2021 door 297 mensen 
geëvalueerd middels een enquête waarbij ruim 80% aangeeft een betere gezondheid te ervaren, 76% 
zich meer ontspannen en relaxed voelt en 76% een algehele vermindering van klachten ervaart. 
 
DOEL ONDERZOEK 
Om de effecten van Analemma water en de informatie geneeskunde op het welzijn van mensen verder 
te exploreren gaan wij op korte termijn starten met een pilot studie. Hiervoor zoeken we 60 
proefpersonen, leeftijd 18-65 jaar oud, zowel mannen als vrouwen. Het is belangrijk dat je niet onder 
actieve behandeling van praktijk Den Hoek bent en niet op regelmatige basis analemma water drinkt. 
20 personen zullen in een controlegroep zitten en 20 personen zullen gedurende drie maanden dagelijks 
1.5L Analemma water drinken. Je weet zelf niet of je in de controlegroep zit of niet. Verder zullen 20 
personen minimaal 2 keer per week een geluidsbehandeling van 30 minuten ondergaan. Hiervoor heb 
je een stabiele internetverbinding/wifi en een information speaker nodig, deze speaker lenen wij je. We 
vragen je om gedurende die drie maanden verder niks aan je levensstijl aan te passen.   
  
METHODE 
We maken gebruik van 4 verschillende testen om het effect van Analemma water en Informatie 
geneeskunde te exploreren, te noemen: 1. AGE reader* 2. OLIGO check** 3. Microbioom analyse*** en 
4. QEEG****. Ook sturen we drie keer een gestandaardiseerde vragenlijst uit om het fysieke, mentale 
en sociale welbevinden te scoren.  
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Voor test 1 en 2 vragen we je om naar Den Hoek in de Bilt te komen: eenmalig voor aanvang van het 
drinken van (Analemma) water/ het starten met de geluidsbehandelingen en nogmaals na drie 
maanden. De eerste dagen hiervoor zijn 28 en 30 juni 2022. Test 3 kan vanuit huis gedaan worden 
en ook deze vindt plaats voor aanvang van het drinken van Analemma water/ het starten met de geluids 
behandeling en opnieuw na 3 maanden op 24 en 27 september 2022. Voor test 4 vragen we enkelen 
om vóór 28 juni 2022 een afspraak in te plannen bij het Neurotherapie Centrum in Hilversum.   
 
Je zult niet alle testen te hoeven ondergaan maar een selectie van bovengenoemde. Voor welke test 
je wordt ingedeeld hoor je na aanmelding.  
 
RESULTAAT 
We vergelijken de resultaten van de metingen gedaan voor aanvang van de interventie (drinken 
Analemma water/ geluids behandelingen) met de resultaten na 3 maanden. Alle resultaten worden 
vergeleken met de resultaten van de controle groep.  
 
TIJDSINVESTERING 
Tweemaal een reis vanuit huis naar Den Hoek (en de tijd die het kost om test 1 en 2 af te nemen, dit 
bedraagt ongeveer 1 uur. Je ontvangt vooraf een tijdslot van ons)  en eventueel tweemaal een reis naar 
het Neurotherapie Centrum in Hilversum voor een afspraak die een uur tot anderhalf uur duurt. De 
afname en het inzenden van materiaal voor de microbioom analyse kunt u vanuit huis doen en neemt 5 
minuten in beslag. 
 
VERGOEDING 
Iedere deelnemer krijgt een Analemma water staaf (t.w.v. €175) cadeau. Ook bieden we een Informatie 
Geneeskunde abonnement aan: drie maanden lang thuis gratis toegang tot de geluidsbestanden. Indien 
gewenst kunnen we de reiskosten vergoeden (0,19ct per kilometer) en bieden we de mogelijkheid om 
na afronding van het onderzoek middels een persoonlijk gesprek de eigen resultaten te bespreken.  
 
CONTACT 
Om je aan te melden als proefpersoon en/of bij vragen, kun je mailen naar contact persoon Renee 
Steinmann: research@informationmedicine.org. 
 
 
*De AGE reader is een medisch apparaat waarmee bepaalde versuikerde eiwitten in de huid gemeten kunnen 
worden. Een overschot aan AGEs is gerelateerd aan hart- en vaatziekten, suikerziekte (diabetes), Alzheimer, 
nierschade en verminderde visus. Voor de meting hoef je alleen je linker of rechter arm gedurende enkele seconden 
op het apparaat te leggen.  
 
** De Oligocheck maakt gebruik van licht om op niet invasieve wijze in de huid van de hand bepaalde mineralen, 
vitaminen, sporenelementen en zware metalen te meten. Dit geeft inzicht in mogelijke tekorten of juist overschotten 
van bepaalde (belastende) stoffen in het lichaam. De meting duurt enkele minuten. Deze meting geeft andere 
waarden dan wanneer bloedwaarden worden bepaald, aangezien hier een beeld wordt verkregen van hoeveel 
mineralen en vitaminen opgenomen worden en echt in de weefsels terecht komen. 
 
*** Het microbioom is een verzamelnaam van alle bacteriën, virussen, gisten, schimmels en parasieten in de darm. 

Iedereen heeft een uniek microbioom en de gezondheid van je microbioom is afhankelijk van verschillende factoren 

zoals geboorte, genen en leefstijl, maar ook hoeveel stress je ervaart en of je goed slaapt. Met name voeding is de 

meest bepalende factor. Een niet gezond microbioom (weinig variatie in soorten en een disbalans tussen de 

aanwezige micro organismen) wordt in verband gebracht met allerlei (chronische) aandoeningen zoals depressie, 

angst, Parkinson en MS. Helaas hebben heel veel mensen een niet zo gezond microbioom vanwege de grote 

hoeveelheid bewerkt voedsel dat gegeten wordt en de toxische belasting uit het milieu waarin we leven. Onderzoek 

naar het microbioom houdt in dat je ontlasting op moet sturen naar Biovis, een bekend laboratorium in Duitsland. 

 

**** Het QEEG is een kwantitatieve meting van de elektrische verschijnselen in het brein. Eerst wordt er  een Elekro-

encefalogram (EEG) gemaakt, dat is een methode om de activiteit van uw hersenen via de hoofdhuid te registreren. 

Bij het maken van een EEG worden er elektroden (meetdopjes) in een soort badmuts op het hoofd geplaatst en 

wat gel gebruikt om de geleidbaarheid te vergroten. Er wordt een 5-minuten registratie gemaakt met ogen open, 

ogen gesloten, terwijl u leest en een filmpje kijkt. Het onderzoek inclusief alle voorbereidingen duurt bij elkaar 

ongeveer 1 uur en doet geen pijn. Vervolgens wordt er een QEEG brainmap gemaakt. Dit is een methode, waarbij 

uw hersenactiviteit (EEG) wordt vergeleken met een normgroep van dezelfde leeftijd (dit heet een QEEG). De gel 

wordt zoveel mogelijk daarna verwijderd, maar na thuiskomst zult u waarschijnlijk wel uw haar willen spoelen. 
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