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VedaPulse 

Achtergrondinformatie 

De Siberische branche van de Russische Academie van Medische 

Wetenschappen heeft 30 jaar onderzoek gedaan om een vertaalslag 

te kunnen maken van de traditionele Chinese en Ayurveda 

geneeskunde naar de moderne geneeskunde. Aan de hand van dit 

onderzoek is een objectieve methode ontwikkeld om te 

diagnosticeren op basis van de hartslag. De gedachte achter deze 

methode is dat de activiteit van het hart de externe kenmerken van 

een hartslaggolf bepaalt. Door de externe kenmerken van de 

hartslaggolf te onderzoeken door middel van cardiointervalografie, 

kan dus de hartactiviteit worden bepaald. Deze activiteit geeft inzicht 

in de variabiliteit van het hartritme, ofwel de hartritmevariabiliteit 

(HRV). VedaPulse maakt gebruik van deze methode en combineert 

dit met de traditionele polsdiagnose-methode afkomstig van de 

Indiase en Tibetaanse traditionele geneeskunde om zo op een 

objectieve manier de gezondheidstoestand van de mens te 

evalueren. 
Werkingsmechanisme 

De VedaPulse meet de kenmerken van de hartslaggolven en brengt 

zo de activiteit van het hart in beeld. Via wiskundige berekeningen 

over de kenmerken van het hartritme en de hartslaggolven zijn 

frequenties berekend. Deze frequenties staan in verband met 

functionele aspecten van de gezondheid. Deze frequenties zijn 

opgeslagen in de database van de VedaPulse, waardoor dit 

programma in staat is om de gezondheidstoestand weer te geven en 

om op basis hiervan adviezen uit te brengen. 

  



Praktische informatie 

De VedaPulse is een innovatief medisch diagnosesysteem voor het 

bepalen van de algemene gezondheid. Het is gebaseerd op twee 

methoden: de hartritmevariabiliteit en de traditionele polsdiagnose 

(van Indiase en Tibetaanse traditionele geneeskunde). Via twee 

elektroden rond de polsen wordt een hartslagmeting van 5 minuten 

gedaan. De VedaPulse brengt op basis hiervan een rapport uit met 

de huidige gezondheidstoestand. Zo wordt het adaptatieniveau 

weergegeven. Dit zegt iets over de hoeveelheid benodigde energie 

om de homeostase (het evenwicht) van het lichaam te handhaven. 

Ook wordt de vegetatieve balans in beeld gebracht. Dit geeft inzicht 

in de mobilisatie en opbouw. Op basis van deze analyse volgt 

individueel advies om de gezondheidstoestand te verbeteren. De 

verschillende modules van de VedaPulse kunnen specifieke 

individuele adviezen geven. 

VedaPulse modules 

De modules van de VedaPulse linken alle elementen van de module 

aan de gezondheidstoestand. Zo kunnen individuele adviezen 

worden uitgebracht, waarbij rekening wordt gehouden met vele 

factoren. Bij alle modules wordt een uitgebreide omschrijving 

gegeven van de gezondheidstoestand op dit gebied en ook een 

gedetailleerde beschrijving van de adviezen die hieruit volgen. Zowel 

indicaties als contra-indicaties kunnen worden bepaald. 

  



VedaPulse 

Modules 

 Aromatherapie 

 Basissysteem 

 Bio-energie 

 Dynamiek 

 Kruidentherapie 

 Massage 

 Meridianen 

 Muziek 

 Nidana 

 Reflexologie 

 Supplementen 

 Voedingstherapie 

 Yoga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Voor een VedaPulse analyse kunt u terecht bij: 

Faro neuro & health center   
Praktijk voor Natuurgeneeskunde 
Papaverstraat 26B, 1131 HK Volendam 
Tel: 0299-713002 | info@farohealthcenter.nl | www.farohealthcenter.nl 
Jan Karregat (natuurgeneeskundig therapeut & psychosociaal hulpverlener) 
Marjanne Laeven (natuurgeneeskundig therapeut & verloskundige) 


