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M
ijn eerste gesprek had ik vorige maand met Ans 

Loomans van Praktijk Ans Loomans – Natuurgenees-

kundige Therapieën in Asten. Op een woensdagmorgen

om 10.00u had ik een afspraak gemaakt en Ans was nog druk

bezig met de telefoon etc. Een drukke praktijk die ontstaan is in

2008 als massagepraktijk. Maar Ans wilde meer delen met men-

sen en meer mensen helpen. Ze is toen in 2010 een opleiding in

Amsterdam gaan volgen om mensen te kunnen testen met het

Asyra-systeem. 

Aan de wand hangen vele diploma’s en certificaten omdat Ans

haar cliënten professioneel wil benaderen. Ook heeft ze de 

medische basiskennis (Plato eisen) bijna gehaald, zodat ze de

behandelovereenkomst heeft met de beroepsvereniging en 

zorgverzekeraars. De cliënten kunnen dus bij een groot deel van

de zorgverzekeraars een gedeelte terugkrijgen.

In de loop der jaren heeft Ans veel ervaring opgedaan op het 

gebied van deze tests. Ik had met haar afgesproken dat ik wel

een keer een test wilde ondergaan. Normaal duurt een eerste ge-

sprek 2 ½ uur, ik kwam echter niet met een klacht maar puur uit

interesse van wat er allemaal uit zou komen. Ik heb wel ervaren

dat het voor de meeste mensen goed zou zijn om een keer per

jaar een check te laten doen middels een dergelijke test. 

Kortgeleden was ik voor een kennismakingsgesprek bij mijn

huisarts in België en daar heb ik een algehele check laten doen.

Dit was voor mij dus een prettige bijkomstigheid, omdat ik heel

benieuwd was wat er vandaag uit zou komen. 

Ans is begonnen met de Comprehensive test, een zeer uitge-

breide test, waarbij de resultaten tot mijn verbazing overeen-

kwamen met de test die mijn huisarts in België heeft gedaan en

nog meer. Zelfs ook nog een tand waar ik al een tijdje last van

had kwam tevoorschijn. Zeer bijzonder. Hierna is ze doorgegaan

op de probleempjes die bij mij speelde en waar ze op doorgetest

heeft waar dat vandaan zou kunnen komen.

Voeding
Aan de hand van de 1e test heeft Ans me ook nog getest op 

voeding voor mij. Hier kwam ook uit wat ik beter niet zou 

kunnen eten, zelfs 4 weken lang absoluut niet en ook nog een

aantal producten, die ik een keer in de 5 dagen zou mogen eten.

Dit gaat van kruiden tot drank etc. Zeer uitgebreid. Ik kreeg ter

ondersteuning nog twee flesjes mee waar ik 4 weken lang 2 x

daags 7 druppels van moet gebruiken om de probleempjes te

verhelpen. Ik was ook nog toxisch belast, dus vandaar de 

druppels uit het ene flesje en voor de voeding het 2e flesje.

Heel prettig vond ik het dat je zelf mee kon kijken op een scherm

waar alles op te lezen was. Zo kun je zien dat er niets gemani-

puleerd wordt. Het is helder en duidelijk. Veel mensen met

onder andere eczeem heeft Ans daar van af kunnen helpen. Ge-

weldig als je met deze test de mensen kunt helpen. Iets wat op

Ans lijf geschreven staat. Met zoveel aandacht en liefde is ze met

je bezig wat heel rustgevend is.

Het asyra-systeem wordt verkocht onder de naam Quest 4. Dit

voor degenen die ook dit systeem zouden willen aanschaffen.

Ans verkoopt namelijk ook in Nederland dit systeem omdat zij

alle kennis in huis heeft.

Maar al met al een geweldige ervaring en ik hoop dat wanneer

ik over een tijdje nog een keer een controle bij haar doe het alle-

maal is opgelost.

Mocht je met haar contact op willen nemen dan kan dat via Cure

Natuurlijk te Asten.

www.ansloomans.nl

www.curenatuurlijk.nl

www.asyra.nl

Bij de therapeut ...
en wat heeft het mij gebracht

Een keer in de twee maanden ga ik mijn ervaring met jullie delen over een bezoek

aan een therapeut.
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