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Wat is EMB? 
EMB staat voor Energetisch Morfologische Bloedtest. Uit slechts een paar druppels 

bloed kan meer informatie worden gehaald dan je denkt. Met de EMB wordt een 

capillaire bloedafname gedaan. Dit klinkt enorm spannend, maar het valt reuze 

mee. Met een klein prikje in één van je vingers, of eventueel tenen of oorlel, worden 

in een klein buisje een paar druppels bloed opgevangen. Ook stempelen we zes  

druppels bloed op een dekglaasje. Dit wordt in zijn geheel opgestuurd naar de  

praktijk die deze bloedtesten uitvoert, Praktijk Wiersma, en binnen tien dagen  

weten we hoe jij en jouw lichamelijke processen er voor staan. De ontvangen  

resultaten en pijlers verwerk ik in een individueel en op maat gemaakt leefstijl-

adviesplan. Jij weet op dat moment hoe je er voor staat en waar jij je aandacht op 

mag en kan richten om mogelijke gezondheidsverbetering te realiseren.  

En, dat hoef je niet alleen te doen! 
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Wat wordt gemeten? 

Bloed is ons leven. Ze 
voorziet alle organen van 
zuurstof en andere voe-
dingsstoffen. Tevens helpt 
je bloed afvalstoffen af te 
voeren. Per dag komt het 
bloed zo’n 7000 keer langs 
alle organen en cellen met 
alles wat zij nodig hebben. 
Niets in je lichaam wordt 
overgeslagen of vergeten. 
Naast het vervoeren van 
voeding- en afvalstoffen, 
regelt je bloed ook de  
temperatuur en is hier-
mee, samen met het lym-
fevocht, het middelpunt 
van onze afweer.  

In de reguliere zorg  
worden geregeld bloed-
onderzoeken gedaan 
waarbij ijzertekorten, 
bloedarmoede, schild-
klierafwijkingen, infecties 
of andere afwijkingen  
worden gemeten.  

 

Uit je bloed kun je naast 
deze geweldige metingen, 
nog veel meer halen. Met 
een EMB wordt op een  
holistische manier  
gekeken waarmee pre-
klinische belastingen en 
zelfs energetische belas-
tingen aangetoond kun-
nen worden. De test  
bestaat daarom uit een 
hematologisch gedeelte 
en een energetisch deel.  

Welke verstoringen van 
het lichaam kunnen er 
o.a. worden aangetoond 
met deze test? 

 Vrije radicaal belasting 

 Leverbelasting 
 Darmverstoring 
 Parasiet- en schimmeL 
 belasting (mogelijk re-
 den van darmklachten) 
 
 

 
 

 Adrenale Status (stress, 
 bijnieren, cortisol, etc.) 

 pH balans 
 (zuurtegraad van je   
 lichaam) 
 B12-status 

 Vitaminenpanel (denk aan 
 mogelijk vitamine  
 D tekort, vitamine A, 
 etc.) 
 Mineralenpanel (denk aan 
 mogelijk magnesium te-
 kort of zinktekort, etc.) 

 Spoorelementenpanel 
 (denk aan een mogelijk 
 tekort aan jodium,  
 koper, etc.) 
 Toxische belasting (te veel 
 gifstoffen in je lichaam) 

 Virale belasting (virus wat 
 mogelijk vermoeidheid 
 geeft) 
 Bacteriële belasting 

 Geopatische stress 
 (mogelijjke stress van 
 WIFI en zendmasten) 
 Pancreasinsufficiëntie 
 (alvleesklier/insuline-
 resistentie) 
 

Disclaimer: De adviezen die worden gegeven hebben een energetische en/of holistische insteek. De waarden in deze test kunnen niet 1 op 1 
vergeleken worden met een reguliere bloedtest. Bijvoorbeeld voor vitamine B12 kan er een regulier normale waarde zijn, terwij l deze EMB 
test een deficiëntie aangeeft. EMB test doet metingen, vaststellingen, onderzoeken en behandeladvies uitsluitend met instemming van de 
client. Deze vervangen echter niet de diagnostiek, verpleging of verzorging van de reguliere gezondheidszorg. Metingen, bevindingen, onder-
zoeken en adviezen n.a.v. deze EMB test vallen onder ‘natuurgerichte geneeswijzen’. 

snel en gericht een bloedoverzicht; een gezondheidscheck-up via jouw bloed! 
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EMB gemeten en geana-
lyseerde reguliere waar-
des, o.a.:  
 
 Witte bloedcellen 

 Lymfocyten  
 Monocyten 
 Granulocyten 

 Rode bloedcellen 
 Hemoglobine (Hb, ijzer) 
 Hematocriet (Ht) 
 Mean Corpuscular  
 Volume (MCV) 
 Mean Corpuscular  
 Hemoglobin Concen
 tration (MCHC) 
 Relative Distribution  
 Width % 
 Trombocyten aantal 
  
Doel EMB 
 
Het inzichtelijk maken 
welke mogelijke voedings-
tekorten, energetische 
verstoringen en belastin-
gen ten grondslag liggen 
aan aanwezige klachten. 
Of gewoon als een al-    
gehele gezondheidscheck  
 
 

om te zien waar je op dat  
moment staat. Ook spor-
ters hebben hier veel 
baadt bij om te bekijken 
waar zij nog ‘trainings-
winst’ uit bijv. voeding 
kunnen behalen. 
  
EMB in de praktijk 
 
Met een handige (hele  
kleine) prikpen neem ik 
wat druppels bloed af uit 
je vinger. Deze afname is 
snel uitgevoerd, er is 
slechts weinig bloed nodig 
en je voelt, behalve een 
klein prikje, niets. En een 
druppel bloed wordt op 
een glasplaatje opgevan-
gen en ‘afgedrukt’. Beiden 
wordt naar het lab ge-
stuurd waarmee ik samen 
werk (Praktijk Wiersma). 
En, na ca. 10 dagen ont-
vang ik de uitslag.  
 
Op basis van jouw  
metingen en uitslagen 
maak ik een passend,  
 
 
 

compleet en op maat     
gemaakt leefstijl-
adviesplan.  
 
Note: mocht uit de ontvan-
gen resultaten blijken dat 
er ernstige afwijkingen 
geconstateerd zijn, dan 
verwijs ik je ten allen tijde 
door naar de reguliere 
zorgprofessionals. Jouw 
gezondheid is dat wat telt, 
voor jou én voor mij! 
  
Leefstijl-adviesplan 
 
Als jij de adviezen opvolgt, 
garandeer ik je dat je  
gezondheids– én vitali-
teitswinst behaald. Dat je  
energieker en met minder 
klachten door het leven 
gaat. En, volg je daarnaast 
een Inspiratietraject of 
mijn Trainingsprogramma: 
JOUW2.0 Back on Track, 
waar deze test een onder-
deel van is, dan beloof ik je 
dat jij JOUW2.0 ontmoet! 
 

“Ik gun ook jou  
mijn power” 

Liefs, Karin 

Disclaimer: De adviezen die worden gegeven hebben een energetische en/of holistische insteek. De waarden in deze test kunnen niet 1 op 1 
vergeleken worden met een reguliere bloedtest. Bijvoorbeeld voor vitamine B12 kan er een regulier normale waarde zijn, terwij l deze EMB 
test een deficiëntie aangeeft. EMB test doet metingen, vaststellingen, onderzoeken en behandeladvies uitsluitend met instemming van de 
client. Deze vervangen echter niet de diagnostiek, verpleging of verzorging van de reguliere gezondheidszorg. Metingen, bevindingen, onder-
zoeken en adviezen n.a.v. deze EMB test vallen onder ‘natuurgerichte geneeswijzen’. 
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Praktijk voorbeeld: 

Bij cliënte A. (32 jaar)  bleek uit de EMB test dat ze een zwaar vitamine B12 tekort had en ook een magnesium 
tekort. Er werd parasitaire belasting aangetoond en tevens kon zij niet goed tegen lactose en spelt. Uit 
het energetisch testgedeelte bleek overduidelijk dat er een hoge stressbelasting op haar systeem aanwezig 
was. Voor mij was het overduidelijk dat zij haar onophoudelijke vermoeidheid kon toedichten aan een disba-
lans in haar lichamelijke processen.  
 

‘Mijn op maat afgestemde leefstijl-adviesplan brengt haar gezondheidswinst’, dacht ik meteen!   
 
Aan de slag dus met voedings– en beweegadviezen en het opnemen van de juiste supplementen in het 
dagelijkse eetpatroon. Doordat deze vrouw zo stoer was om bij mij in een Inspiratietraject te stappen werden 
de stressgerelateerde items in haar leven al aangepakt. Dit alles samen maakte dat zij enorme stappen zette 
op weg naar haar JOUW2.0; dé krachtige en energieke versie van jezelf die alle positieve maar ook minder 
toffe dingen in het leven goed, fijn en met een plezier aan kan.  

Dit mooie mens voelde en ervaarde de resultaten van haar aanpak: 
»  hallo! energie « haar vermoeidheid is geminimaliseerd! 

» dag! darmproblematiek « haar darmen vertonen vele malen een rustiger beeld!  
 

én, het aller belangrijkste …. 
»  ze straalt « geniet weer van dagelijks al haar ballen hoog willen houden, ze heeft balans gevonden! 


