
RUIMTEVAARTTECHNOLOGIE

PROGNOS - IDT® SYSTEEM

Medisch gecertificeerd

Stelt oorzaken van klachten vast 

 Meridiaan diagnose en therapie

Herstel van het natuurlijk evenwicht

De Basismeting van het Prognos® systeem toont in een duidelijke 

grafiek de energetische toestand van de 24 gemeten meridianen. Na 

de metingen met behulp van de 20 Diagnose – Frequentie – Spectra 

is in de overzichtelijke grafieken met staafdiagrammen eenvoudig te 

zien welke oorzaken aanwezig zijn en met welke oorzaak het beste als 

eerste begonnen kan worden voor een optimale behandeling.

Als de oorzaak van de klachten bekend is, kan gewerkt worden aan 

het opheffen van de verstoringen. Hiervoor activeert de therapeut 

het zelfhelend vermogen in het lichaam dat die verstoringen kan 

opheffen en dus de klachten kan wegnemen. Voorbeelden hiervan 

zijn dromen om onverwerkte emoties in het onbewuste te verwerken 

en koorts om virussen te elimineren. Om genezing te bewerkstelligen 

gebruikt de behandelaar de uniek aan het Prognos®-systeem 

gekoppelde innovatieve Therapie-Frequentie-Spectra. Deze bestaan 

uit effectieve combinaties van kruiden, planten, vitaminen en 

mineralen en de zogenoemde Vital-Frequenties. Vital-Frequenties zijn 

genezende signalen die in de vorm van druppels onder de tong 

worden toegediend. Alle gebruikte middelen zijn volledig natuurlijk 

en worden al duizenden jaren toegepast. Daarnaast worden er 

bestaande natuurlijke producten voorgeschreven in de vorm 

druppels of tabletten, zogenoemde voedingssupplementen. Een 

voorbeeld hiervan is Viri Balance druppels, die onder andere crotalus 

(ratelslanggif ) bevatten, om pathogene sluimerende virusresten op te 

ruimen. 

Na de metingen van de betreffende middelen is in staafdiagrammen 

duidelijk te zien welke middelen het beste reageren.

Door het middel dat tot herstel moet leiden in de meetkring te 

brengen, kan de behandelaar vooraf al nagaan wat het effect is 

op de verstoringen en of de patiënt het middel kan verdragen. 

Er worden dus alleen middelen meegegeven die daadwerkelijk een 

corrigerend effect hebben en die de patiënt verdraagt. Daarnaast 

geeft de behandelaar ook andere adviezen die het herstel ten goede 

komen, bijvoorbeeld voedingsadviezen.

In principe kunnen alle klachten met Prognos® behandeld worden. 

Veel behandelde klachten zijn chronische vermoeidheid, burn-out, 

spier- en gewrichtsklachten, allergieën, migraine, hoofdpijn, 

darmstoringen, huidklachten, hormoonstoringen, emotionele 

storingen zoals angsten en depressies, ADHD en reumatische 

klachten. Bij klachten dienen clienten altijd eerst de huisarts of de 

specialist te bezoeken.

Prognos® wordt niet alleen gebruikt in praktijken en klinieken voor 

diagnose en therapie, maar is ook nuttig voor het optimaliseren

van sportprestaties, het terugdringen van het ziekteverzuim in het 

bedrijfsleven en ter ondersteuning van anti-aging programma’s in 

kuuroorden en health centra. 

Meer informatie verkrijgt u bij:

PROGNOS® NEDERLAND BV

Postbus 7469

3280 AG Numansdorp

T 0186 680670

info@prognos.info

www.prognos.info 
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Prognos - IDT®

RUIMTEVAART-TECHNOLOGIE 

SPOORT DE OORZAKEN

VAN CHRONISCHE KLACHTEN OP

Medisch gecertificeerde apparatuur volgens MDD 93/42 Medische 

Klasse IIa, conform de nieuwste richtlijnen voor de EU van 2017

Prognos - IDT® is een bewezen en reproduceerbaar medisch gecerti-

ficeerd meetsysteem voor diagnose en therapie van chronische 

klachten. Het is een unieke combinatie van TCM (Traditional Chinese 

Medicine), westerse geneeskunde en moderne technologie. 

Systematisch wordt de oorzaak van klachten vastgesteld en de 

optimale therapie bepaald door middel van specifieke signalen, 

middelen en gerichte maatregelen. 

Ruimtevaartgeneeskunde

Prognos® is een in Pubmed gepubliceerd computer-analyse systeem

afkomstig uit de ruimtevaartgeneeskunde ter herstel van chronische 

klachten en het behoud van een goede gezondheid. Prognos® is bij 

diverse lange ruimtereizen, zoals de MIR vlucht met Prof. Dr. Poljakov 

met succes toegepast om de astronauten gezond te houden. Het is 

een veilige en pijnloze methode om klachten te verhelpen en te 

voorkomen en kan ook op baby’s toegepast worden. 

Prognos® is een unieke innovatieve combinatie van 5000 jaar oude 

Chinese wijsheid, gebaseerd op de energieën in de meridianen en 

Westerse high-tech computertechnologie, gebaseerd op weten-

schappelijke feiten en praktijkervaring. Met behulp van de Prognos® 

meetapparatuur en de bijbehorende software kan door middel van 

een huidweerstandsmeting op 24 punten aan de handen en de 

voeten bepaald worden wat de energetische toestand van de 

betreffende acupunctuurmeridianen is. De elektrische geleidings-

waarde die hier uit komt is een maat voor onder andere orgaan-

functie’s en systemen in ons lichaam. De Westerse reguliere genees-

kunde en het Prognos®-systeem blijken elkaar in de dagelijkse 

praktijk uitstekend aan te vullen en het wordt reeds in meer dan

35 landen toegepast. 

Er is wetenschappelijk aangetoond dat de metingen uitgevoerd

met het Prognos®-systeem reproduceerbaar zijn (Agatha Colbert, 

Pubmed). De huidweerstandsmetingen worden uitgevoerd met 

behulp van een verende meetstift en een minimale meetstroom, 

waardoor de meetdruk altijd constant is. Bij de meeste andere 

methoden die gebruikt worden om dit soort waarden te bepalen, 

zoals de Voll methode en de Vega test is dat niet zo. 

Volgens de acupunctuur kunnen we ons lichaam verdelen in 24 

onderdelen. De gezondheidstoestand van deze 24 onderdelen 

representeren zich in de energetische toestand van de meridianen

die met Prognos® meetbaar is. Ieder van de 12 onderdelen (links en 

rechts) heeft een relatie met een orgaan en een bepaalde wervel, een 

deel van het gebit, het bewegingsapparaat, een bepaalde emotie, 

een chakra, een basisbehoefte en een systeem (bijvoorbeeld de 

longmeridiaan met het immuunsysteem). De 12 meridianen hebben 

op een bepaalde manier invloed op elkaar, dit wordt beschreven in de 

zogenaamde 5-elementen leer en is behulpzaam bij het vaststellen 

van de optimale therapie en het elimineren van oorzaken van 

chronische klachten.

Om de meting te kunnen uitvoeren, maakt de behandelaar een 

meetkring tussen de patiënt en het Prognos®-systeem. De patiënt 

krijgt hiervoor een bandje om de pols en de behandelaar meet op

24 punten aan het begin en einde van de meridianen aan de handen 

en de voeten. Tijdens de meting krijgt de patiënt een koptelefoon op 

waar gedigitaliseerde signalen uitkomen met behulp waarvan de 

behandelaar de aanwezige oorzaken kan bepalen. Deze signalen

 zijn innovatieve, uniek aan het Prognos®-systeem gekoppelde 

Diagnose-Frequentie-Spectra, die met grote nauwkeurigheid de 

aanwezige en te behandelen oorzaken aantonen. De techniek om 

een stof om te kunnen zetten in een geluidsfrequentie die exact deze 

stof representeert is ontwikkeld door een Duits farmaceutisch bedrijf. 

Daarnaast is het ook mogelijk om met het Prognos® systeem eigen 

therapiemiddelen, voedingsstoffen en medicamenten te meten en 

zodoende de verdraagzaamheid en het effect op de patiënt vast te 

stellen.

Prognos® Diagnose en Therapie

Prognos® is een integraal systeem, waarbij kennis van acupunctuur, 

reguliere geneeskunde, homeopathie, orthomoleculaire genees-

kunde, TCM, bioresonantie therapie, emotionele therapieën, 

coaching, chakra balancing, computer-analyse, praktijkervaring en 

andere natuurlijke geneeswijzen gecombineerd worden tot één 

diagnose- en therapiesysteem. Dit heeft geleid tot de IDT® (Integrale 

Diagnose en Therapie) module van het Prognos®-systeem, die 

ontwikkeld is door Eric van Schijndel. 

Een aantal wetenschappers hebben hier aan meegewerkt, zoals 

Prof F.A. Popp (ontdekker van de biofotonen) uit Duitsland. Het 

resultaat is dat oorzaken van ziekten vastgesteld en opgeheven 

worden, er geen symptomen bestreden worden en klachten definitief 

verdwijnen. De combinatie van verschillende methoden vinden we 

terug in het vaststellen van de 20 verschillende oorzaken, die geleid 

hebben tot de aanwezige meridiaan storingen, zoals beschreven 

wordt bij diagnose. Ook de therapiemiddelen die ingezet kunnen 

worden zijn uit verschillende systemen afkomstig en passen bij de 

aanwezige oorzaken. 

De 20 oorzaken 

1. Schimmels 

2. Virussen

3. Bacteriën 

4. Parasieten

5. Toxische belasting

6.  Geopathie - Elektrosmog

7. Littekenstoring 

8. Gebit

9. Psyche - Emoties

10. Hersenkernen

11.  Miasmata

12. Chakra’s

13. Hormonen

14. Vitaminen/Mineralen - 

 Aminozuren

15. Matrix

16. Basisbehoeften

17. Allergie - Overgevoeligheden

18. Immuunsysteem

19. Autonome zenuwstelsel

20. Causae abditae

Enkele verbanden 

Meridiaan Orgaan Systeem Emotie Wervel Gebit
Long Long Immuunsysteem Verdriet Th 2/3 Element 4 en 5

Dikke darm Dikke darm Lymfesysteem Starheid C 6/7 L 4/5 Element 4 en 5

Maag Maag PH regulatie Zorgen maken Th 12 Element 7

Milt MiltPancreas Vegetatief zenuwstelsel Zelfvertrouwen Th 11 Element 6

Hart Hart Gevoelswereld Hartzeer Th 5/6 Verstandskies

Dunne darm Dunne darm Psyche, stemming Kwetsbaar C 7,Th 1 Verstandskies

Blaas Blaas Wervelkolom Onzekerheid C 1 Element 1 en 2

Nier Nier Elektrolytenhuishouding Angst L 2 Element 1 en 2

Kri Bloedvaten Doorbloeding, vitaliteit Stress Th 4 Verstandskies

Dri Hormonen Endocriensysteem Somberheid C 2/3 Verstandskies

Gal Gal Vetstofwisseling Ergernis Th 10 Hoektanden

Lever Lever Eiwitstofwisseling Boosheid Th 9 Hoektanden


