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We leven in een tijd waarin veel mensen chronische lichamelijke- en/of psychische klachten ervaren. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan darmklachten, pijn aan spieren of gewrichten, vocht vasthouden, 
vermoeidheidsklachten, slecht slapen en stemmingswisselingen. Het kan zijn dat er sprake is van een 
onderliggende ziekte. Maar regelmatig blijft het een onbegrepen set van diverse klachten. In beide 
gevallen is de behandeling vaak gericht op het bestrijden van de aanwezige klachten 
(symptoombestrijding). Vanuit behandel oogpunt zou het effectiever zijn om te gaan naar de oorzaak 
van de symptomen en deze behandelen.  
 
Information Medicine heeft een behandelmethode met specifieke trillingen (geluid) ontwikkeld 
welke erop gericht zijn het zelf-herstellend vermogen van het lichaam te ondersteunen en te 

versterken.  
 

Wil je deelnemen aan deze (r)evolutie naar de toekomst? Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 
 
Om meer inzicht te krijgen in de effecten van deze behandelmethode zijn wij opzoek naar deelnemers 
voor een aantal ervaringsstudies. We willen je alvast bedanken dat je de tijd neemt om deze informatie 
brochure door te nemen en de overweging te maken of jij bereid bent om deel te nemen. Hiermee willen 
we meer inzicht krijgen en kunnen bijdragen aan onze positieve impact op welzijn.  
 
 
ACHTERGRONDINFORMATIE 
Het lichaam is ontzettend slim en de hele dag bezig om jou ‘gezond’ te houden. Het immuunsysteem 
en de triljoenen bacteriën die in- en op het lichaam zitten (dit noemen we het microbioom) zijn essentiële 
onderdelen hiervoor. Klachten en (uiteindelijk) ziekte kunnen ontstaan daar waar het lichaam uit balans 
is: bijvoorbeeld omdat het onvoldoende de kans krijgt voor ‘onderhouds- en opruimwerkzaamheden’ 
en/of omdat de toxische belasting (te) groot is. Factoren die deze balans kunnen verstoren zijn 
chronische stress, emotionele triggers, het eten van bewerkt voedsel, toxische belasting door pesticiden 
en zware metalen en stralingsbelasting. 
 
Information Medicine is een behandelmethode waarbij er gebruik gemaakt wordt van geluidstrillingen 
(harmonische tonen en trillingen) die aan het lichaam aangeboden worden met behulp van een speciaal 
hiervoor ontwikkelde speaker die je op het lichaam kan leggen. Er zijn ondertussen meer dan 100 
geluidsprogramma’s ontwikkeld: voor specifieke klachten, organen of delen van het lichaam en 
programma’s om bepaalde systemen, zoals je immuunsysteem of je hormonale systeem, te 
ondersteunen. De theorie is namelijk dat alles op aarde (en dus ook in je lichaam) trilt op specifieke 
frequenties. Door deze frequenties te meten kunnen ook verstoringen opgespoord worden. Dit is van 
belang, want verstoringen (disbalans) op frequentie niveau kunnen op termijn klachten geven van het 
fysieke lichaam.  
 
De geluidsfrequenties van Information Medicine kunnen gezien worden als ‘informatie’ voor het lichaam 
en harmoniseren daar waar verstoringen zijn. De geleider van deze informatie is water: erg handig 
omdat mensen op het niveau van moleculaire bouwsteentjes voor 99% uit water bestaan! De 
geluidsfrequenties worden dus via het water in het lichaam doorgegeven. Niet alleen aan onze vele 
biologische en fysiologische processen maar ook aan het microbioom.   
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DOEL  
Om de effecten van Information Medicine op het welzijn van mensen verder te verkennen, starten we 5 
ervaringsstudies op. We zoeken hiervoor deelnemers met één van onderstaande klachten:  
 
1. Overgewicht - Een BMI>25  
2. Lage rugpijn 
3. Tinnitus 
4. Een sombere stemming 
5. Een hoge bloeddruk 
 
 
WIE KAN MEEDOEN 
Iedereen tussen de 18-70 jaar oud, zowel mannen als vrouwen, die bereid zijn om gedurende 8 
weken, minimaal twee keer per week een combinatie van 2-3 geluidsprogramma’s af te spelen 
gedurende 30 minuten.  
 
 

Een voorwaarde is dat je niet onder actieve behandeling bent van praktijk Den Hoek (of een ander 
holistisch behandeltraject volgt) en niet al gebruikt maakt van de Information Medicine behandeling. 

 
 
METHODE 
Effect en ervaringen van de Information Medicine geluidsbehandelingen op deze specifieke 
klachten/aandoeningen evalueren: 
 
 

- Overgewicht (BMI>25) 
- Lage rugpijn  
- Tinnitus  
- Sombere stemming (dagelijks) 
- Hoge bloeddruk (Bij herhaling een bovendruk van >140 mmHg) 

 
Voor iedere categorie zoeken we 10 personen die bereid zijn om gedurende 8 weken, minimaal twee 
keer per week een combinatie van 2-3 geluidsprogramma’s af te spelen gedurende 30 minuten. Hiervoor 
lenen we de deelnemers een speaker en een audiokabel die kan worden aangesloten op een eigen 
laptop of telefoon.  De deelnemer dient te beschikken over een stabiele internetverbinding.  
 
We maken gebruik van vragenlijsten op geselecteerde standaard uitkomstmetingen zoals stress, slaap, 
angst- en stemmingsklachten en scoren. Hiermee willen wij jouw ervaringen van klachten bij aanvang-
, tijdens- en na de behandeling observeren en meetbaar maken.  
 
We vragen de deelnemers om op twee momenten naar Den Hoek in de Bilt te komen: eenmalig voor 
de start van de behandeling om uitleg te kunnen geven over het gebruik van de speaker en voor het 
invullen van de vragenlijsten en nogmaals na afronding van de 8 weken.   
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RESULTAAT 
We vergelijken de resultaten voor aanvang van de behandeling met de resultaten na 8 weken.   
 
 
TIJDSINVESTERING   
Tweemaal een reis vanuit huis naar Den Hoek en de tijd bij de praktijklocatie Den Hoek in De Bilt, dit 
zal ongeveer 2 x 60 minuten zijn.  
 
 
VERGOEDING 
We bieden een Information Medicine abonnement aan: drie maanden lang thuis gratis toegang tot de 
geluidsbestanden. Indien gewenst vergoeden we ook de reiskosten (0,21ct per kilometer).  
 
 
CONTACT 
Om je aan te melden als deelnemer en/of bij vragen, kun je mailen naar contact persoon Renee 

Steinmann:research@informationmedicine.org.  
 
Na aanmelding zal er altijd eerst telefonisch een screening en selectiegesprek plaatsvinden voordat de 
aanmelding definitief gemaakt kan worden.  
 
 


