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Artemis Laboratory
Sinds de oprichting in 1991 is Artemis Laboratory gespecialiseerd in laboratoriumdiagnostiek.
Aangesloten behandelaren ondersteunen we met onze jarenlange kennis door een breed aanbod
van medische analyses, gedetailleerde resultaatrapporten en een dienstbare klantenservice.
Artemis Laboratory kenmerkt zich door de volgende speerpunten:
Wĳ zĳn gespecialiseerd in analyses binnen en buiten
de reguliere geneeskunde. Daarbĳ richt onze
uitgebreide expertise zich onder andere op
voedselovergevoeligheid, de overgang, hormonen,
vitaminen en mineralen. We bieden u leesbare
analyseresultaten, opgesteld in begrĳpbare taal
aangevuld met haalbare leefstĳltips voor de
behandeling van uw cliënten.

De medische analyses zĳn ontwikkeld met oog voor
uw behoeften als behandelaar en die van uw cliënt.
Om de kwaliteit van onze dienstverlening te
waarborgen, werken we samen met aangesloten
artsen die tevens werkzaam zĳn in het veld
(laboratoriumgeneeskunde en huisartsenpraktĳk).
Bĳvoorbeeld bĳ de interpretatie van de medische
analyses ter ondersteuning van u als behandelaar.

Om onze dienstverlening te verbeteren streven
we voortdurend innovatiemogelĳkheden na.
Wĳ investeren in een moderne uitrusting met
bĳvoorbeeld geavanceerde apparatuur en een
communicatieplatform. Dit platform biedt u
uiteenlopende functionaliteiten zoals de mogelĳkheid
om rechtstreeks suppletie te bestellen en het
administratieve gemak door de centrale opslag van al
uw cliëntgegevens.

De analysesets die u bestelt, zĳn vrĳwel allemaal in
de thuissituatie van uw cliënt af te nemen of bĳ u op
de praktĳk, zoals de bloedafname. Heeft u hier de
faciliteiten niet voor, dan bestaat de mogelĳkheid om
bloed af te laten nemen bĳ een van de aangesloten
priklocaties in uw regio.
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Voor onze behandelaren
Door heel Nederland en België werken wĳ al vele jaren nauw samen met behandelaren.
Voor ons netwerk (met huidige behandelaren én nieuwe instroom) monitoren we continu uw
behoeftes en ontwikkelingen binnen de branche. Enkele voorbeelden van onze efficiënte
werkwĳze, afgestemd op uw beroepspraktĳk:
Priklocaties
Uw cliënten hebben de mogelĳkheid een
bloedafname te plannen in de buurt van hun
woonplaats. Hiervoor hebben we door heel
Nederland een netwerk van onze eigen priklocaties
zoals in Nederweert en de priklocaties via de externe
organisatie PMO Nederland.

Samenwerking kenmerkt ons netwerk met u

Materiaal makkelĳk thuis afnemen
Materialen zoals urine, ontlasting en speeksel zĳn
eenvoudig zelf thuis op te vangen. Voor sommige
bloedanalyses is een thuisafnamekit met een
vingerprik mogelĳk.

Constante ontwikkelingen
Jaarlĳks investeren we in ons laboratorium met de
aanschaf van innovatieve machines. Als behandelaar
bent u zo verzekerd van de analysemethodieken met
de kleinst mogelĳke foutmarge en snelle doorlooptĳd.
Het Artemis portaal
Als aangesloten behandelaar bĳ Artemis vraagt u
analyses via het portaal snel en efficiënt aan. Op uw
persoonlĳke dashboard ziet u vervolgens de status
van elke aanvraag.

Artemis - Voor onze behandelaren 5

Het Artemis portaal
Het overzichtelĳke Artemis portaal is ontwikkeld met het oog op uw gebruiksgemak.
In het portaal is de informatie over de analyses en de kosten voortdurend bĳgewerkt.
In 4 simpele stappen vraagt u binnen enkele minuten de analyses aan.
1
2
3
4

Treed laagdrempelig in contact
en ontdek het gemak van ons portaal

U vult de gegevens van uw cliënt in;
U selecteert de betreffende analyses;
U selecteert de betalende instantie en voert het verzendadres in voor de afnamekit;
Na uw akkoord is uw aanvraag doorgevoerd.

In uw persoonlĳke omgeving vindt u een overzicht van uw aanvragen. U kunt hierin de
actuele statusupdate van een aanvraag direct inzien. Zodra de onderzoeksresultaten
beschikbaar zĳn, ontvangt u een melding op uw e-mailadres. Vanaf het portaal kunt u
vervolgens de resultaten downloaden. Tot 3 maanden na plaatsing zĳn de
onderzoeksresultaten voor u via het beveiligde portaal beschikbaar. Na die 3 maanden
bewaren we de onderzoeksresultaten lokaal op onze beveiligde database.
Indien u vragen of opmerkingen heeft, kunt u via het portaal rechtstreeks contact opnemen
met onze klantenservice.
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Artemis Foods
Een groot deel van de bevolking heeft last van een onontdekte overgevoeligheid voor IgG-antistoffen.
Dit is mogelĳk de oorzaak van uiteenlopende klachten. Tot wel 3 dagen na het nuttigen van een specifiek
voedingsmiddel kunnen de klachten optreden. Hierdoor is het complex om te achterhalen welk voedingsmiddel
de veroorzaker is.

IgG-antistoffen in het bloed als indicatie
voor voedselovergevoeligheid

Met onze bloedanalyse is dit wel te achterhalen. Hiervoor kunt u testen op een mogelĳke overgevoeligheid van
20 tot maximaal 280 voedingsmiddelen. De reactie per voedingsmiddel bepaalt de categorie-aanduiding van 0-6.
Dit biedt u als behandelaar handvatten voor de behandeling. Uw cliënt is verzekerd van een planmatige aanpak
vanaf het begin. In een opvolgplan van enkele maanden vermĳdt uw cliënt tĳdelĳk met behulp van het rapport
specifieke voedingsmiddelen. Geleidelĳk aan worden deze weer aan het dieet geïntroduceerd. Zo stelt u samen
vast of het nodig is om een specifiek voedingsmiddel vanwege de lichaamsreactie permanent te vermĳden.
Wellicht behoort een beperkte opname in het voedingspatroon ook tot de mogelĳkheden. Dit is afhankelĳk van
wat er uit het opvolgplan komt en er inzicht wordt verkregen over het vermĳdings- en het consumeerproces.
De analyses in Artemis Foods:
• Artemis Foods 20* Baseline
• Artemis Foods 40 Comfort
• Artemis Foods 80 Essentials
• Artemis Foods 90 Vegetarian
• Artemis Foods 88 Fruit ‘n Veg
• Artemis Foods 280 Premium
• Artemis Foods 280 Premium IgG4

Veelvoorkomende klachten
• Acné
• Eczeem
• Gasvorming
• Hoofdpĳn / migraine
• Maag- en darmklachten
• Oedeem

*De getallen geven aan hoeveel voedingsmiddelen in de analyse worden onderzocht.
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Artemis Menopause
Veel vrouwen in de overgang kampen met zeer uiteenlopende klachten. Bĳ zo’n
kwart van de vrouwen zĳn deze klachten zo extreem dat zelfs het dagelĳks leven
wordt verstoord. Klachten die te verklaren zĳn door een verlaging of juist een verhoging
van hormonen, een tekort aan vitamines of een vertraging van de schildklier. Met de
Artemis Menopause krĳgt uw cliënt inzicht in haar klachten en lichten we de belangrĳke
aspecten van de overgang veelzĳdig toe.

Een heldere blik op een van de belangrĳkste

De hormoonhuishouding van de vrouw is
een delicaat afgesteld systeem waarin veel
verschillende hormonen een rol spelen.
Wordt daarin de balans verstoord, dan kan
dit leiden tot uiteenlopende klachten.
Om hier inzicht in te krĳgen, brengen we
met deze analyse de afzonderlĳke
hormonen én de hormoonbalans in kaart.

Veelvoorkomende klachten
• Blaasontsteking
• Hoofdpĳn
• Migraine
• Nachtelĳk zweten
• Opvliegers
• Prikkelbaarheid en depressie
• Slaapproblematiek
• Stemmingswisseling

fases in het leven van de vrouw
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Darmpathologie
Het darmstelsel is de belangrĳkste verdedigingslinie van ons immuunsysteem.
Maar liefst 70% van onze afweer wordt vanuit het darmstelsel geregeld.
Het is dan ook belangrĳk om de darmen te onderhouden en te controleren indien er
klachten zĳn. Zeker omdat de darmen gemakkelĳk uit balans raken. Bĳvoorbeeld wanneer
potentieel ziekmakende micro-organismen als schimmels, bacteriën of parasieten de
overhand krĳgen. Ons uitgebreide assortiment biedt u als behandelaar de mogelĳkheid uw
cliënt volledig te ondersteunen bĳ het constateren van darmproblematiek.

Gezonde darmen

De analyses in Artemis Darmpathologie:
• Darmflora Scan
• Darmflora Scan Plus
• MyMicroZoo
• Gastropanel
• Zonuline
• Secretoir IgA
• Calprotectine

Veelvoorkomende klachten
• Buikpĳn
• Lusteloos of vermoeid gevoel
• Opgeblazen gevoel
• Stank van ontlasting
• Verandering in ontlastingspatroon
• Winderigheid

verbeteren de afweer
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Hormoonanalyses
Een te laag of te hoog hormoongehalte kan leiden tot verschillende klachten.
Sommige daarvan zĳn stress-gerelateerd, zo is bĳ een burn-out te zien dat
bepaalde hormonen verlaagd of verhoogd zĳn.
Onze hormoonanalyses onderzoeken de (dis-)balans van één of meerdere hormonen. In uw
aanvraag geeft u aan welke hormonen u onderzocht wilt hebben. Ook bieden we speciale
pakketten voor de man of de vrouw. Wĳ testen onder andere op testosteron, progesteron,
estradiol, estron, LH en FSH. Wat in verband gebracht kan worden met stress en burn-out
klachten zĳn onder andere cortisol, DHEA, melatonine en de cathecholamines.

Lichaam en geest in gezonde
(hormoon-)balans

Varianten hormoononderzoek
• Hormonen
• Hormonen
• Hormonen Basis
• Hormonen Plus
• Cortisol
• DHEA
• Melatonine
• Cathecholamines

Veelvoorkomende klachten
• Acné
• Blaasproblematiek
• Erectiestoornis
• Overbeharing
• Slaapproblematiek
• Verkramping van de spieren
• Verlaagd libido
• Verminderde vruchtbaarheid
• Verstoorde menstruatie
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Vitamines en mineralen
Het voedingspatroon en de levensstĳl van uw cliënt beïnvloeden het vitaminen- en
mineralenpeil in diens bloed. Met onze analyses krĳgen u en uw cliënt daar inzicht in.
De analyseresultaten zĳn een goede basis voor uw behandeling met gebruik van eventuele
suppletie.
Varianten vitamines
• Vitamine pakket Basis
Vit. D, Vit. B12, foliumzuur

• Vitamine pakket Plus

Vitamine pakket Basis + Vit. B1, Vit. B2, Vit. B6

• Vitamine pakket Totaal

Met bloedonderzoek komen we tekorten

Vitamine pakket Plus + Vit. A, Vit. E

Varianten mineralen
• Mineralen volbloed Basis

Veelvoorkomende klachten
• Botontkalking
• Concentratieproblemen
• Darmklachten
• Duizeligheid
• Hart- en vaatproblemen
• Hoofdpĳn
• Vermoeidheid

Mg, Se, Zn, Cr, Cu, Mn, Mo, Cd, Ni

aan vitamines en mineralen op het spoor

• Mineralen volbloed Plus

Mineralen volbloed Basis + Ca, K, Na, P, Pb, Hg

• Mineralen volbloed Totaal

Mineralen volbloed Plus + Ai, As
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Suppletie
Iedereen heeft zo nu en dan baat
bĳ een gezondheidsboost! Al jaren
werken wĳ hiervoor samen met
gerenommeerde aanbieders zoals
Vitakruid, Alka en Sun Chlorella.
Daarmee bieden wĳ u een groot en
gevarieerd aanbod suppletie van
hoge kwaliteit. Deze suppletie is ook
waardevol voor uw cliënten wanneer
uit onze analyses tekorten blĳken.

Onze onmisbare gezondheidsboost

Diverse vitaliteitsfocussen
Afvallen
Baby
Bloedsuiker
Botten & Gewrichten
Cholesterol
Concentratie
Darmen
Detox
Energie
Gastric bypass
Geheugen
Gemoedstoestand
Gezonde levenstĳl man
Gezonde levenstĳl vrouw
Haar
Hart & bloedvaten
Huid

Immuunsysteem
Kind
Libido man
Libido vrouw
Menstruatie & Stemming
Nachrust & Ontspanning
Nagels
Ogen
Overgang
Pollen in de lucht
Prostaat
Spieren
Spĳsvertering
Stress
Urinewegen
Veganisme & vegetarisme
Zwangerschap & borstvoeding
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Brochures en downloadbare content
Artemis is voortdurend in ontwikkeling! Houdt dan ook onze website in de gaten
en meldt u aan voor onze periodieke nieuwsbrief. Bĳ tussentĳdse ontwikkelingen
houden we u automatisch op de hoogte. Onze nieuwste brochures en
voorbeeldrapporten vraagt u via onderstaande contactgegevens eenvoudig bĳ ons
aan. Deze vindt u ook online: www.artemis-lab.nl/downloads
Volg deze QR-code
naar onze download
pagina!

T +31 (0)495 545 000
E info@artemislab.nl
www.artemis-lab.nl

Over Artemis
Artemis is de Griekse godin van de jacht en staat voor wat wĳ zĳn:
krachtig, vasthoudend en doeltreffend. Al meer dan 30 jaar zet Artemis Laboratory zich
in om de medische wereld toegankelĳker te maken en de drempel voor medisch onderzoek
te verlagen. Met onze beproefde methoden en unieke onderzoeken kĳken wĳ voorbĳ de
reguliere geneeskunde op zoek naar resultaat.

Artemis Laboratory
Part of Laboratorium Pro Health B.V.
Pannenweg 313
6031 RK Nederweert
Nederland
T +31 (0)495 545 000
E info@artemislab.nl
www.artemis-lab.nl

