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De dokter van de toekomst zal geen medicijnen
meer geven, maar zal zijn patiënten
interesseren voor de zorg van het menselijk
lichaam, voor voeding en voor de oorzaak en
de preventie van ziekte.
Thomas Edison (1847-1931)
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1 Voorwoord
1.1 Wie ben ik
Mijn naam is Wendy van der Grinten, ik ben geboren op 16 januari 1982 in Eindhoven. Thuis was ik de oudste
van drie. Ik heb twee jongere zussen en ben opgegroeid bij een liefdevolle vader en moeder in Eindhoven. Op
dit moment woon ik alweer 10 jaar samen met mijn vriend Johan en wij hebben samen één zoontje Kyan.
Kyan is niet gevaccineerd, wat nog wel eens verbaasde gezichten geeft als we dit vertellen. Wij hebben vlak
voordat ik zwanger werd flinke bijwerkingen ervaren van een reizigersvaccinatie. Om deze reden hebben we na
de geboorte van Kyan als gezin eerst onderzoek gedaan naar de werking van vaccinaties en de motivatie om te
vaccineren. Mijn daarbij opgedane kennis en inzichten deel ik graag met eenieder die dit leest.

1.2 Dankwoord
Het schrijven van een scriptie en afronden van een studie kost veel studietijd, die thuis achter de computer
word doorgebracht. Dit had ik uiteraard niet kunnen doen zonder de steun van mijn familie. Bij deze is een
“Dankjewel” op zijn plaats voor mijn vader Wil die de meeste tijd als oppas heeft doorgebracht. Ook voor mijn
partner Johan die het toch maar heeft uitgezeten, al mijn tijd achter de computer. Bedankt aan mijn
schoonouders en vrienden die ook regelmatig de oppas op zich hebben genomen en bedankt aan iedereen die
mij feedback heeft gegeven over dit onderwerp.
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2

Inleiding

2.1 Vaccinatieschade
Deze scriptie maak ik als afsluiting van de registeropleiding tot E.E.N.®
Eclectisch Energetisch
Natuurgeneeskundig Therapeut. Het onderwerp is de pathologie en behandeling van vaccinatieschade,
waarmee wordt bedoeld, de negatieve effecten die zijn ontstaan na vaccineren.

2.2 Motivering
De keuze voor het onderwerp is voortgekomen uit de thesis die ik heb gemaakt voor de Module SHO
Registeropleiding Medische en Psychosociale basiskennis. Voor die module koos ik ‘Psychopathologie bij
vaccinatie’, een thesis met een fysiek medische en psychologische grondslag. Geïnteresseerd geraakt in het
effect van vaccineren op het energetisch lichaam van de mens ben ik me hierin verder gaan verdiepen en heb
ik de hypothesen voor deze scriptie geformuleerd.

2.3 Hypothesen
1) Welk effect heeft het toedienen van een vaccinatie op het fysieke, emotionele en energetische
lichaam bezien vanuit de natuurgeneeskunde?
2) Welke behandelingen zijn geschikt voor de cliënt met vaccinatieschade?

Deze onderzoeksvragen zijn open opgesteld omdat ik juist het onderzoekende aspect wil beschrijven waarbij
inzicht ontstaat in de diagnose en wijze van aanpak bij vaccinatieschade. Elke hypothese wordt ondersteund
door deelonderzoeksvragen die nodig zijn om richting aan het onderzoek te geven. Hierbij is uitgegaan van de
manier van werken als E.E.N.® therapeut. De deelvragen zijn de volgende:

a) Bestaat eenduidigheid in de chakra’s en energievelden die uit balans zijn?
b) Hoe verlopen de fasen van Reckeweg bij pathologie na vaccineren? Worden de Fasen van Reckeweg
versneld doorlopen bij vaccinatie?
c) Hoe is de drainage bij vaccinatie?
d) Welke fysieke, mentale of emotionele klachten melden cliënten met vaccinatieschade?

Deze scriptie neemt de lezer mee in het onderzoek en de analyses. Daaruit blijkt welke relaties en verbanden
te leggen zijn, evenals welke behandelmethoden naar aanleiding van de bevindingen kunnen worden toegepast.
Gaandeweg zullen antwoorden op de onderzoeksvragen naar boven komen. Afrondend wordt op de hypothesen
ingegaan om samenvattend antwoord te kunnen geven op de vragen.
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3

Holistische Visie

3.1 Energie
De mens is vanuit de Natuurgeneeskunde gezien een energetisch wezen. Dit is in tegenstelling tot de reguliere
opvatting dat mensen bestaan uit een fysiek lichaam waarbij al dat aan psyche of emoties ontstaat een product
is van het fysieke lichaam.
Alles wat bestaat, bestaat uit energie. Het enige verschil dat wij mensen ervaren is de verschijningsvorm. Het
fysieke is dus ook een verschijningsvorm van energie. Je weet dat een molecuul bestaat uit atomen en zo’n
atoom is voor 99% leeg. Er zit maar 1% materie in. De enige manier waarop dit deeltje kan bestaan is omdat er
een energiebalans is. Er is een energieveld tussen de kern en de deeltjes die eromheen draaien.
Wij kunnen een fysiek voorwerp zien omdat fotonen(licht) reflecteren en in ons oog terechtkomen. De fotonen
komen van de zon en slaan de elektronen in dat atoom aan. Valt het elektron in energie terug, dan komt de
energie weer vrij als foton en dat is zichtbaar als licht. Deze fotonen zorgen voor beweging en evenwicht in
alle atomen, ook als zij in ionenvorm zijn. Ze zorgen voor evenwicht in grotere systemen die op hun beurt
opgebouwd zijn uit atomen. Daarnaast zorgen zij ook voor evenwicht daar waar geen atoom te zien is, zoals in
de straling van de zon.
Een lichaam, plant of dier bestaat ook uit energie. Zelfs van levenloze voorwerpen als een steen is een
energieveld zichtbaar te maken.
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3.2

Aura

Om en in een lichaam zijn verschillende lagen van energie aanwezig die samen de
aura vormen. De aura staat in verbinding met het lichaam via de chakra’s. Chakra
betekent letterlijk draaiend wiel, en deze grote draaiende energiewielen zijn de
poorten van waaruit energetische energie getransformeerd kan worden naar het
fysieke lichaam.
De zeven grote chakra’s staan weer in verbinding met meridianen, energie
banen door het lichaam te vergelijken met zenuwbanen. De meridianen zijn
op hun beurt weer verbonden met elk een grote zenuw en bijbehorend
endocriene orgaan.
Zit ergens een blokkade in een meridiaan dan kan een emotionele, psychische
of fysieke klacht zich ontwikkelen. Deze blokkades kun je net als de aura,
chakra’s en meridianen, voelen, zien en meten. In de afbeelding op bladzijde
5 zijn de verschillende lagen in de aura genoemd, de zeven grote
energievelden en hun bijbehorende thema.

3.3

De eerste laag van
de aura zichtbaar

Zesde zintuig

Hoe neem je waar? Alles wat energie bevat heeft een energieveld. Als de
velden bij elkaar in de buurt komen reageren ze op elkaar net zoals magneten
dat doen. Het veranderde veld zorgt voor verplaatsing van en wijzigingen in
ionen in het lichaam. Zo is het energetische veld ineens een fysieke
verandering die zorgt voor een fysieke gewaarwording. Gebruikelijk is dat de
verandering word gevoeld door de waarnemer.
Een helderziende kan een aura ook zien. Het zien van een aura is zichtbaar
gemaakt via deze afbeelding links. Het mentale lichaam dat de grootste dichtheid
heeft word het makkelijkst gezien.

3.4 E.E.N.® therapie
De E.E.N.® therapie bekijkt een mens holistisch. Holistisch is het concept dat de eigenschappen van een
systeem niet kunnen worden verklaard door de som van de afzonderlijke delen. Holisme is de opvatting dat
alles onlosmakelijk met elkaar is verbonden en zodoende één geheel vormt. Anders gezegd, het holistische
geheel is dan altijd méér dan de som der delen. Er is de waarde van samenhang, ordening en de interactie. Het
één functioneert altijd in samenhang en interactie met het ander. Er is balans.
Balans bestaat op een klein en groot niveau. Een atoom met een kern en elektronen als verzameling krijgt een
hogere waarde doordat de samenhang en samenwerking ervoor zorgen dat hij stabiel is. Je kunt dit niet delen
zonder de balans te verliezen. (Atomos betekent ondeelbaar). Een menselijk lichaam is ook zo te bezien. Het is
onmogelijk een lichaam op te delen en dan het deel te behandelen om vervolgens te verwachten dat dit géén
effect heeft op de andere onderdelen.
E.E.N. staat voor Eclectische Energetische
Natuurgeneeskunde wat betekent: Neem het
beste van alle kennis die er is op energetisch
natuurgeneeskundig gebied en behandel de
mens met middelen en behandelingen die hem
of haar niet verder schaden maar het zelf
genezend vermogen ondersteunen.
De E.E.N.® therapie behandelt de mens als één
geheel en niet zijn afzonderlijke onderdelen.
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4

Leven

4.1 Levensenergie
In de holistische visie is alles met elkaar verbonden in balans. Van het allerkleinste atoom tot en met de ons
zonnestelsel in het heelal. De energie die alles in balans houdt is ook de energie die ons in leven houdt.
Kort gezegd is alles gemaakt van energie afkomstig van het goddelijke, God, de Bron of de Schepper. Een naam
afhankelijk van het geloof of de religie die wordt aangehangen.
Wat in de reguliere geneeskunde wordt verstaan onder leven is anders dan deze levensenergie. Een steen is
levenloos zo wordt ons op school geleerd. Ook deze steen is geschapen en onderhevig geweest aan krachten
van de natuur. Het bevat kernen en elektronen en in geval van edelstenen vormt zich een mooie structuur. In
deze stenen is ook de balans te vinden tussen de kernen en de elektronen. Die maakt de steen zoals hij is,
afhankelijk van welk chemisch element die kernen toebehoren.
Zoals in het figuur ‘Waterstof golffunctie’ te zien is, kunnen fotonen een atoom beïnvloeden in zijn energie
toestand. Een atoom wordt dan aangeslagen. De baan die een elektron beschrijft valt tot op bepaalde hoogte
nauwkeurig te berekenen, maar in geval van fotonen word dit berekenen en beschrijven lastig. Een foton kan
komen op plaatsen die wij als vast beschouwen. Het foton kan zelfs in een molecuul en in een atoom terecht
komen. Het kan daar energie toevoegen aan een elektron en aan een atoom en dus uiteindelijk aan het object
(mens, dier, plant, steen) waar het een onderdeel van is.
Dit onderwerp fotonen in het menselijk lichaam heeft vele andere onderzoekers geboeid en zo doende is er
onderzoek naar gedaan. Een groep natuurgeneeskundigen die werken met biofotonen weten daar meer van.
(Bron: B1)

4.2 Trilling
Een andere belangrijke relatie binnen het leven is levensenergie
en trilling. Alles wat er is, heeft zijn eigen unieke trilling. Daarbij
het is te beperkt om alleen naar deeltjes te kijken.

Masaru Emoto
‘Dank je wel’-water.

Geluid brengt onder andere lucht in trilling, in lucht zitten
deeltjes, en waardoor die trilling overgebracht wordt van het ene
object naar het andere object. Zo heeft hoog- of laag geluid fysiek
eenvoudig aantoonbare verschillen. Woorden hebben ook trilling
op een ander niveau en beïnvloeden ze de energie van de hele
mens, dier of het object. (Bron: O1)
Uit dit onderzoek van Masaru Emoto blijkt dat ook aandacht, en de
soort aandacht of de afwezigheid van aandacht verschillende
invloeden heeft. Hij deed zijn experiment met drie bakjes rijst.
De ‘Ik hou van je rijst’ ging mooi fermenteren. De ‘ik haat je rijst’
ging rotten maar de genegeerde rijst ging nog veel harder rotten.
Dit onderzoek laat zien hoe het effect van energetische trilling ons leven beïnvloed.

4.3 Levensenergie en trilling van vaccinatie
De vraag is nu: “Wat voor soort energie met welke trilling voeg je toe in het lichaam bij een vaccinatie?”
En daaruit volgt de eerste hypothese:
“Welk effect heeft het toedienen van een vaccinatie op het fysieke, emotionele en energetische lichaam
bezien vanuit de natuurgeneeskunde?”
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5

Ziekte

Pathologie is in de reguliere geneeskunde de leer van de ziekten. Het zijn de fysieke klachten waar mensen
mee rond lopen. Men behandelt regulier de ziekte en niet de gehele mens. Aangezien de natuurgeneeskunde
zich richt op behandeling van de hele mens kan het soms even duren voordat de zogenoemde ‘ziekte’
verdwijnt. Binnen de natuurgeneeskunde zien we ziekten dan ook als symptomen van onbalans. De
natuurgeneeskundige aanpak zorgt dat de mens meer in balans komt waardoor uiteindelijk de symptomen
verdwijnen.
De oorzaak van pathologie ligt in het feit dat de mens in dit leven of vorige levens tegen zijn natuur heeft
gehandeld. Als de mens tegen zijn natuur handelt, ontstaat een energetische verstoring. Aangezien wij allen
energetisch verbonden zijn en verbonden zijn met al wat leeft, zal ziekte en gezondheid van invloed zijn op je
eigen leven en op dat van je omgeving. Omgekeerd is ook de omgeving van invloed op jou. De natuur wil zo de
balans altijd bewaren.

"Tegenwoordig zijn mensen vergeten wat religie
is. Zij zijn een bijzondere liefde vergeten
die hun menselijke aard verenigt met de grote
natuur.
Deze liefde heeft niets te maken met de
menselijke liefde. Als je midden in de natuur
staat, voel je de liefde van de grote natuur"
Zen Meester Sokei-an (1882-1945) (Bron: B4)

Om te bepalen in hoeverre iemand in balans is worden verschillende metingen gedaan binnen de E.E.N.®
therapie. Hiervoor wordt een vaststaand protocol gebruikt. (Bijlage 2: Protocol E.E.N.® therapie).
Aan het begin van een consult wordt eerst een anamnese afgenomen. Daarna wordt gemeten of de chakra’s en
bijbehorende energievelden in balans zijn. Dan wordt gemeten of een drainage probleem of voedselintolerantie
aanwezig is. Een drainage probleem is een blokkade of afwijking in de uitscheiding van toxinen. De toxinen,
ook wel afvalstoffen van binnen of buiten je lichaam genoemd, worden dan niet op de juiste manier
uitgescheiden. Om nader te bepalen waar de afwijking in de uitscheiding zich bevindt, wordt de theorie van de
fasen van Reckeweg gebruikt.
Na onderzoeken van de drainage en voedselintoleranties worden E.E.N-energetica, Bach bloesems, vitaminen,
mineralen, en Schüssler zouten gemeten. Naast deze vaststaande metingen kan nog worden gekozen voor het
vinden van een geschikte edelsteen of het onderzoeken van blokkades in de wervels. Daarna kan ook nog
worden gekozen om een tenenanalyse te doen of een andere aanvullende analyse waarover de therapeut
beschikt.

5.1 Fasen van Reckeweg
Het ontstaan van ziekte verloopt van fijn naar grofstoffelijk en van de buitenste auralagen naar het fysieke
lichaam toe. Eenmaal binnen het lichaam zijn volgens de homotoxineleer van Reckeweg zes fasen te definiëren
die aangeven in hoeverre het lichaam in staat is zich van toxinen (of afvalstoffen) te ontdoen.
De eerste drie fasen zijn humoraal, via lichaamsvocht probeert het lichaam zich te reinigen. De laatste drie
fasen zijn cellulair, de toxinen gaan de cel in en het lichaam probeert dan de cellen schoon te houden. Het
lichaamsvocht is dan al te vol met afvalstoffen.
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Humorale Fasen
Cellulaire Fasen

Fasen

Lichamelijk

Emotioneel

Fase 1
Excretie- of
uitscheidingsfase

Het afweer systeem van het lichaam is in tact
en functioneert naar behoren. Afvalstoffen
worden via de normale weg uit het lichaam
verwijderd. Via urine, ontlasting en
transpiratie.

Gebrek aan eetlust. Stress.

Fase 2
Reactie- of
ontstekingsfase

Afvalstoffen worden niet efficiënt genoeg
verwijderd. Een bacterie of virus krijgt vat op
het lichaam en er ontstaat een acute ziekte
zoals griep. Het lichaam ontdoet zich van de
afvalstoffen door de lokale vaatverwijding,
witte bloedlichaampjes aan te maken en erop
af te sturen. Uitscheiding via koorts, slijm en
ontstekingen. Is er sprake van een virus, die
zich in de cellen bevindt, dan is er ook sprake
van Fase 4.

Woedeaanvallen, huilbuien,
op zoek naar conflicten met
de omgeving. Echte gevoelens
niet laten zien. Schuld buiten
zichzelf plaatsen.

Fase 3
Depositie- of
neerslagfase

Het lichaam is niet meer in staat afvalstoffen
uit te scheiden. De afvalstoffen worden
(tijdelijk) opgeslagen in het intercellulaire
weefsel. Eerst in bind- en vetweefsels, daarna
gewrichten, spieren of zenuwen. Het lichaam
beschermt hiermee de belangrijke organen.

Onbevredigd gevoel, niet
meer durven reageren,
verwarring en binnenvetter.

Fase 4
Impregnatiefase

De afvalstoffen treden binnen in de cellen.
Meestal gebeurt dit door onderdrukking van de
vorige fasen, maar het kan ook komen door
vergiftiging van buitenaf. Door het
binnendringen in de cellen kunnen ook organen
beschadigd worden. Aderverkalking,
reumatoïde artritis, bloedarmoede, astma.
Aandoeningen zijn chronisch.

Depressief of juist extreem
geleefd door emoties.
Contact met het
oorspronkelijke gevoel is
verloren. Geblokkeerde
zelfexpressie, vluchten voor
de werkelijkheid.

Fase 5
Degeneratieve
fase

De cellen zijn gezwicht onder het gewicht van
de afvalstoffen. In dit stadium is het lichaam
uitgeput, organen zwichten voor de druk van
voortdurende impregnatie.
Verschrompelde nieren, verlaagde
schildklierwerking, beroerte, MS.

Apathie, onvermogen om
empathie te hebben voor
jezelf.
Alles is overleven.

Fase 6
Neoplasma fase

De afvalstoffen beschadigen de celkern en de
chromosomen. Hier ontstaat wildgroei aan
cellen op de ernstig vergiftigde plaatsen en het
lichaam probeert deze in te kapselen.
Kanker.

Zelfdestructie, diepe haat,
fobieën en angsten.
Machteloos en verraden.
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5.2 Drainageprobleem
De lichamelijke en emotionele klachten die horen bij de verschillende Fasen van Reckeweg laten zien hoe het
afweersysteem aan de slag gaat. Specifiek staat hier, “De werking van het afweersysteem”. Het lichaam is in
‘ziekte’ om gezonder te worden. Dit is belangrijk om te onthouden. Je hebt geen ziekte! Zolang nog
symptomen aanwezig zijn, is het lichaam bezig om te herstellen en terug te gaan naar bovenliggende fasen.
Het immuunsysteem is dan juist aan het functioneren, onderdrukking in deze fase kan problemen in de hand
werken als het lichaam gedwongen wordt een andere uitweg of oplossing te vinden voor de toxinen.

Voorbeeld van nieuwe uitwegen van toxinen
zijn: Eczeem, puisten, astma, inkapseling in
vet.
Wanneer spreekt men van een drainage probleem?
Als een gedeelte van het lichaam in fasen 2 t/m 6 bevind en niet kan teruggaan naar bovenliggende fasen, heet
dit een drainage probleem. Een drainageprobleem wordt in de E.E.N.® therapie gemeten in de energetisch
fysieke laag met de pendel.

5.3 Voedselintolerantie
Bij het meten van een drainageprobleem wordt ook gekeken of er een voedselovergevoeligheid is. Een
voedselovergevoeligheid betekent namelijk een constante stress op het immuunsysteem waardoor gedeelten
van het lichaam zich constant in fase 2 bevinden.
Een voedselintolerantie is overigens iets anders dan een allergie. Een voedselintolerantie kan betekenen dat
het lichaam te veel (of meer) energie nodig heeft om te verteren dan dat het energie oplevert voor het
lichaam. Aangezien energie noodzakelijk is om te leven, is hierin een balans nodig. Ook kan het zijn dat te
weinig bouwstoffen aanwezig zijn om die voedingsmiddelen te verteren. Ten slotte kan er ook sprake zijn van
een allergie. In de E.E.N.® therapie kijken we daarom of een voedingsmiddel toxisch is voor het lichaam, en
dus beter (tijdelijk) vermeden kan worden.

Hooikoorts is een vorm van
acute allergie

Bij Voedingsintolerantie is er
geen direct causaal gevolg
zichtbaar
Energetische visie op vaccinatie
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6

Vaccinatie

6.1 Regulier
Vaccinatie wordt regulier gebruikt als immunisatie. Een proces waarbij een
chemische cocktail van virussen, bacteriën, basiscellen voor de virussen, antibiotica,
katalysatoren en conserveringsmiddelen worden ingespoten in een spier of onder de
huid.

6.2 Immunisatie
De bedoeling van een vaccinatie is het aanmaken van antistoffen tegen de bacteriën of
virussen die in het vaccin zitten. De bedoeling is niet dat ook antistoffen worden
aangemaakt tegen één van de andere bestanddelen. Dit gebeurt in sommige gevallen
echter wel. Een voorbeeld hiervan is het ontstaan van kippeneiwit-allergie na een
griepprik. (Bijlage 3 en 4: bijsluiters RIVM)

6.3 Chemie
Het vaccin is een chemische cocktail gemaakt in een laboratorium. Van alles een beetje zou het samen moeten
werken. In de cocktail kan niet meer worden gesproken over een natuurlijk- of natuurproduct. In de meeste
gevallen zijn zelfs de virussen en bacteriën niet meer wat ze in de natuur geweest zouden zijn.
Zoals in de thesis, ‘Psychopathologie bij vaccinatie’, valt te lezen, zijn de bekende bijwerkingen(Bijlage 3 en 4:
bijsluiters RIVM) van ingrediënten in een vaccin voldoende om zenuw- of hersenschade op te lopen. De grootste
boosdoener is wetenschappelijk onderbouwd niet precies aan te wijzen. Wel zijn bewijzen gevonden voor een
allergie tegen een van de bestanddelen. Een allergie ontstaat pas na de 1e prik. Bovendien blijkt uit onderzoek
dat het aluminium of conserveringsmiddel terecht kan komen in de hersenen en darmen waar het schade
aanricht aan de myelinescheden en het darmslijmvlies (Bron: O6). Belangrijk is te weten dat van de hulpstoffen
ook is aangetoond dat deze schadelijk kan zijn voor één of meerdere organen waar onder het zenuwstelsel. Het
totaal en de combinatie van de chemie en de werking van een vaccin in het lichaam is nog nooit
wetenschappelijk onderzocht. Er is geen onderzoek gedaan op een groep gevaccineerde mensen met een niet
gevaccineerde controlegroep.
Voor de werking van de chemie in het lichaam moet daarom vertrouwd worden op de
onderzoeken die gedaan zijn naar de afzonderlijke ingrediënten.

6.4 Post Vaccinaal Syndroom
In de reguliere geneeskunde is het gebruikelijk om een verzameling van
symptomen samen te vatten onder een syndroom. Het Post Vaccinaal
Syndroom, PVS, is een naam gebruikt door o.a. de arts Tinus Smits,
(Bron: B3) voor alle symptomen die plaatsvinden na vaccinatie en weer
verdwijnen na toediening van het gepotentiëerde vaccin. De naam is
overgenomen door andere disciplines in complementaire therapie en
natuurgeneeswijzen en wordt gebruikt voor acute reacties evenals
chronische symptomen. De definitie van een chronisch PVS, en dus chronische
klachten wordt als volgt door Tinus Smits beschreven:

“Een PVS kan alleen chronisch worden als de stof of de
energetische verstoring van het vaccin heeft geleid
tot weefselschade.”
Mochten de symptomen door complementaire behandeling verdwijnen dan is gelukkig geen permanente schade,
of een permanent PVS. Dit is wat de natuurgeneeskunde beoogd, maar niet altijd bereiken kan.
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6.5 Fasen van Reckeweg en uitscheiding.
De fysieke stoffen uit het vaccin worden uitgescheiden als het lichaam zich in Fase 1 van Reckeweg bevindt.
Gebeurt dit niet dan kunnen gedeelten van het vaccin achterblijven. Toxinen blijven achter als het lichaam
over te weinig ontgiftingscapaciteit bezit. Het lichaam zal dan al in Fase 2 reageren met terugkerende
herhaalde ontstekingen, huidproblemen, verkoudheden en dergelijke. Mocht deze manier van uitscheiden niet
efficiënt zijn, dan zal het lichaam de ingespoten stof opslaan om later alsnog kwijt te kunnen raken. Het
lichaam reageert dan in Fase 3, de Depositiefase. Het lichaam kan dan niet alle stoffen kwijt en zal de
ingrediënten opslaan in voornamelijk vetweefsel. Gaat men door met het toevoegen van toxinen die het
lichaam niet kwijt kan, dan zal vanzelfsprekend Fase 4 volgen en later misschien nog Fase 5 en/of 6.

6.6 Energetische schade
De stoffen van het vaccin gedragen zich als toxinen in het lichaam en kunnen daar langdurige energetische- en
lichamelijke schade veroorzaken. Een lichaam dat in staat is de fysieke stof uit te scheiden kan daarnaast toch
permanente klachten overhouden. Daarom is de oorzaak
van de meeste chronische klachten een permanente
energetische verstoring. Volgens theorie van het PVS, is
er op dat moment dus ook sprake van weefselschade.
Een energetische verstoring, lichamelijke en emotionele
klachten gaan in de holistische visie altijd samen.
Vandaar dat ook hier de gehele mens wordt behandeld
middels het aanpakken van de oorzaak. De bedoeling is
om energetische verstoringen te verhelpen en de energie
weer te laten stromen om de balans in de energie te
herstellen. Is de energetische balans hersteld dan zal het
lichaam ook kunnen herstellen. Evenals de emotionele of
psychische klachten.
De druppel die de emmer
deed overlopen

6.7 Energetische waarde
Een onderdeel van de vaccins bestaat uit fysieke stof. En zoals alles wat bestaat, heeft ook een vaccin een
energetische waarde. Het is de vraag wat de positieve energetische waarde is van een vaccin?
Wat is de waarde van in de fabriek; op apennierencellen, op kippeneiwitcellen of op geaborteerde foetus
cellen, gegroeide ziektekiemen?
Homeopathische sacharosekorrels
Wat is de trillingswaarde van de antibiotica (neomycine),
aluminiumfosfaat of formaldehyde? De trilling is te vangen in een
computer, een suikerkorrel of water, en deze wordt gebruikt bij
het ontstoren. De trilling wordt omgekeerd bij biofotonen en
bioresonantie en vervolgens door het lichaam gestuurd. Bij
homeopathie wordt de exacte verdunde trilling door middel van
druppels of suikerkorrels aan het lichaam toegevoegd.
Klassieke homeopathische middelen, een constitutie middel of
homeopathie gericht op de gemeten verstoringen zijn ook in staat
om een vaccin te ontstoren.
Naast de energetische trilling van het vaccin zelf kan de ervaring van vaccineren ook bijdragen aan een Post
Vaccinaal Syndroom. Klachten die zijn ontstaan doordat het kind zich bijvoorbeeld onveilig voelde, verraden
door vader of moeder die aan- of afwezig was, of gewoon omdat een prik de natuurlijke barrière van het
lichaam(de huid) doorbreekt. Elk mens heeft een weerstand om zijn huid te doorbreken, het is één van die
natuurwetten die niemand graag vrijwillig breekt. Dat heeft natuurlijk een reden. Deze barrière bewust en
bereidwillig doorbreken om daarmee giftige stoffen in te spuiten kan daarom op zich al een trauma
veroorzaken.
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7

Diagnose

Zoveel diversiteit als bestaat binnen de alternatieve of complementaire geneeskunde zo veel
behandelmogelijkheden bestaan er. Uiteraard wordt in deze scriptie uitgelegd hoe binnen de E.E.N.® therapie
wordt gemeten en behandeld. Daarbij komt de vraag aan bod: ‘Wanneer rijst het vermoeden dat een kind
schade zou kunnen hebben opgelopen door vaccinatie?’
Het mooie aan de E.E.N.® therapie is het eclectisch werken. De therapeut kan alle kennis toepassen die op dat
moment het beste past. Het best passende kan ook komen uit een andere opleiding of andere kennis die in het
leven opgedaan is, zoals een lezing van SanoPharm tijdens Informatieve studentenraad avond.
Er zijn bij SanoPharm vitaminen en mineralen testdozen beschikbaar waarin waardevolle supplementen zitten
op basis van hele planten en gebonden aan probiotica. Ook andere merken van supplementen of middelen
kunnen uiteraard bij de cliënten worden gemeten om te zien of die therapeutisch zijn.
Andere complementaire geneeswijzen kunnen een grote bijdrage leveren aan het helings- en genezingsproces.
Zoals klassieke homeopathie, de CEASE therapie of biofotonen therapie. De Traditionele Chinese Geneeskunst
biedt ook goede combinatiemogelijkheden met de E.E.N.® therapie die kunnen zorgen dat een kindje met
vaccinatie schade, of andere vergiftiging, snel opknapt. De aanvullende waarde van deze kennis heeft ertoe
geleidt dat in deze scriptie naast de energetische en de homeopathische aanpak ook een gedeelte gewijd wordt
aan het gebruik van orthomoleculaire supplementen.
Hieronder zal ik door het protocol van de E.E.N.® therapie gaan en per onderdeel aangeven welke opvallende
metingen zichtbaar zijn bij kinderen met vaccinatie schade.

Test Protocol E.E.N® Therapie

1

Yin tang punt (pendel) ja/ nee

2

Chakra’s (pendel) + Stressmeting hand- en voetchakra’s (pendel)

3

Energievelden (pendel)

4

Drainageprobleem (pendel)

5

Voedingsintolerantie

6

Fysiek lichaam SanoConcept (Polsdiagnostiek)

7

Mineralen Schüssler celzouten (Polsdiagnostiek)

8

Uittesten vitaminen & mineralen(Polsdiagnostiek)

9

EEN energetica: Bewustwording (Polsdiagnostiek)

10

Bachbloesems: emoties/gemoedstoestanden (Polsdiagnostiek)
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7.1 Anamnese
Tijdens de anamnese kunnen al een aantal zaken opvallen. In het bijzonder bij kinderen en kindervaccinaties
komen plotselinge grote veranderingen voor in gedrag. Mits deze niet te verklaren zijn door een grote wijziging
in het leven van het kind of een ander trauma kan al gedacht worden aan vaccinatieschade.
Voorbeelden van die veranderingen zijn:

Plotselinge veranderingen in gedrag
plots niet meer slapen of heel kort slapen;
lusteloos en slap;
heel druk en wakker bij oudere kinderen, of veel huilen bij baby’s;
kind kijkt mensen niet meer aan, lijkt afwezig;
nooit meer vrolijk zijn, of andere duidelijke veranderde emoties;
terugval in ontwikkeling;
niets meer willen eten of plotseling overal buikpijn van krijgen; enz.

Is het misschien
vaccinatieschade?
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7.2 Diagnosemethodieken
7.2.1 Meten van chakra’s en energievelden
Bij het meten van de chakra’s en energievelden kunnen verschillende verstoringen zichtbaar worden.
De hypothese hierbij is:
a) Bestaat eenduidigheid in de chakra’s en energievelden die uit balans zijn?
d) Welke fysieke, mentale of emotionele klachten melden cliënten met vaccinatieschade?

Allereerst wordt gemeten of het Yin Tang punt op het voorhoofd open is. Dit is het startpunt voor het lichaam
en stuurt de rest van het hele (energie)lichaam aan. Daarna worden de 7 hoofd chakra’s gemeten, en als
laatste de hand en voetchakra’s.
Een probleem met het basischakra komt vaak in relatie met Post Vaccinaal Syndroom
voor, omdat die kinderen vaak een energetisch en lichamelijk trauma hebben
opgelopen. Het kind vertrouwt de wereld niet meer en wil hier niet zijn. Zijn lichaam
zit vol met vreemde stoffen die werken als toxinen. Het lichaam voelt daardoor niet
meer van zichzelf aan.
Uiteraard kunnen ook de andere chakra’s verstoord zijn. Zoals het miltchakra op het
moment dat er problemen zijn met de maag, het maagzuur of de hersenen overuren
draaien vanwege de daar opgehoopte toxinen.
Zo kan het zonnevlechtchakra geblokkeerd zijn omdat de lever haar functie niet kan
uitvoeren, waarbij het kind zich onmachtig voelt. Dat is vaak in het gedrag te zien.
Het kind is moeilijk aanspreekbaar en kan slecht concentratie opbrengen, is druk en
chaotisch. Een kind kan andersom ook heel de tijd uit het raam staren en moeilijk
contact (willen) maken.
Problemen met het hartchakra uiten zich vaak in afstandelijkheid of extreme
afhankelijkheid ten opzicht van de ouders. Bij oudere kinderen zijn verstoringen van
de bovenste chakra’s duidelijker te zien dan bij jongere kinderen. Toch kunnen deze
bovenste chakra’s bij de jongere kinderen geblokkeerd zijn.
Een onbalans in de keelchakra kan zich uitten als benauwdheid, astma, rs-virus of
kinkhoest. Ook kan dit een relatie hebben met huidproblemen. Het kind heeft moeite
met zich uiten.
De voorhoofd- en kruinchakra zullen uit balans blijken bij klachten aan het
zenuwstelsel en het hoofd. Zoals in de bijsluiter van het RIVM te lezen is, zijn
neurologische bijwerkingen veel voorkomend bij vaccineren. Dit is dan ook terug te
zien bij de bovenste chakra’s.

Chakra’s en
energievelden
worden gemeten
met de pendel.

Een herkenbaar patroon vormt zich tijdens de gehele meting en anamnese. Het is naar
aanleiding van alleen de meting van de chakra’s en energievelden, geen eenduidig afwijkend patroon. Ook valt
het niet te analyseren tot een duidelijke exact dezelfde meting bij meerdere personen. Bij het bepalen of een
Post Vaccinaal Syndroom aan de hand is, moeten ook het type persoon of de constitutie van een persoon
worden meegenomen in de analyse. Hier maken we gebruik van onder andere de numerologie.
Een eenduidig patroon wordt op deze manier meestal niet herkend. Die eenduidigheid is vaak wel aanwezig,
wat later zal blijken als de gehele diagnose en behandeling achter de rug is.

Energetische visie op vaccinatie

16

WM van der Grinten

Chakra kenmerken
Kruinchakra
Kleur: Violet
Thema: Weten

Sterke persoonlijkheid.
Behoefte aan identiteit. Het
leven is zwaar. Er is geen
Aandoeningen van het hoofd, het centraal
geluk. Elke emotie krijgt
zenuwstelsel, het vegetatieve zenuwstelsel.
aandacht. Geestelijk
bewustzijn.

Voorhoofdchakra
Kleur: Indigo
Thema: Inzicht

Denken, ideeën en
concepten. Strak omlijnde
opvattingen of juist twijfel. Aandoeningen van het hoofd, het centraal
Verwardheid. Trots en
zenuwstelsel of hormonale stelsel.
hoogmoed. Liever gelijk dan
gelukkig.

Expressief, moet iets
uitdragen, wil de wereld
Keelchakra
Aandoeningen van de luchtwegen, zintuigfuncties,
kennen en iets toevoegen.
Kleur: Kobaltblauw
keel en stem, hals en borstkas, bewegende delen
Voelt zich
Thema: Uiten
van het hoofd en buiten zijden van de armen.
verantwoordelijk. Jaloezie,
meedoen.
Aardig of knap gevonden
willen worden. Staat voor
Hartchakra
iedereen klaar. Doet graag
Kleur: Groen/Roze
mee met anderen. Zich
Thema: Liefde
beter voordoen.
Verantwoording

Aandoeningen van de borstkas, hart en
bloedsomloop, schouderbladen en binnenkant van
de armen.

Behoefte aan macht,
uitoefenen en ondergaan.
Zonnevlechtchakra
Slachtofferrol, Controleren
Kleur: Goudgeel
en beheersen. De Wil.
Thema: Handelen
Leiders en ondergeschikten.
Dominantie

Aandoeningen van de bovenbuik, bewegende
onderdelen van het lichaam, maag lever en milt,
de schoudergordel, de kracht van de spieren pezen
en banden.

Miltchakra
Kleur: Oranje
Thema: Voelen

Behoefte aan creativiteit,
schepping, verandering.
Alles regelen. Seksualiteit.
Onzekerheid in ontmoeting
met de ander. Confrontatie,
competitie, ambitie.

Aandoeningen van de onderbuik, (half)vloeibare
onderdelen van het lichaam zoals bloed, lymfe of
secretie. Darmen, en losmazig bindweefsel.
Piekeren.

Basischakra
Kleur: Rood
Thema: Zijn en
Vertrouwen

Angsten. Behoefte aan
veiligheid, Omringen met
bezittingen. Compensatie
met geld. Bang voor
ouderdom of degeneratie.

Aandoeningen van skelet, onderste ledematen of
bekken, anus, uitwendige geslachtsorganen,
urogenitale stelsel en gebit. Onveilig.

Chakra

Psychologische kenmerken

Lichamelijke kenmerken
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7.2.2 Meten van drainage probleem & voedselintolerantie
Bij het meten van een drainage probleem en/of voedselintolerantie zal een reactie
hierop geen uitzondering zijn, maar eigenlijk steevast voorkomen.
De hypothese bij dit onderwerp is:
c) Hoe is de drainage bij vaccinatie?
b) Hoe verlopen de fasen van Reckeweg bij pathologie na vaccineren? Worden de
Fasen van Reckeweg versneld doorlopen bij vaccinatie?
Hoe kan een drainage probleem of voedselintolerantie ontstaan?
De aanwezige stoffen in een vaccin brengen het immuunsysteem in de hoogste staat
van paraatheid. De aluminium verbindingen stimuleren de ontstekingsreacties nog
meer en op die manier is het lichaam vatbaarder om antistoffen aan te maken tegen
de virussen en bacteriën. Het immuunsysteem raakt zo in de war en kan bovendien niet
alle stoffen uit het vaccin meteen kwijtraken.
De darmen van kinderen tot 2 jaar zijn nog niet geheel gevormd en het slijmvlies is kwetsbaarder voor
beschadiging en afbraak dan bij volwassenen. Onvolledig gevormd of beschadigd darmslijmvlies zorgt voor een
grotere doorlaatbaarheid in de darmwand waardoor stoffen in de bloedbaan terecht komen die daar niet horen.
Eenmaal in de bloedbaan zal het lichaam ze willen verwijderen en doet dit door middel van een
ontstekingsproces waarbij mogelijk antistoffen worden aangemaakt. Vooral complexe eiwitten zijn hier vaak
schuldig aan. De vatbaarder voor allergieën neemt toe.
De bedoeling van de aluminiumverbinding in het vaccin is het lichaam aan te zetten tot het maken van
antistoffen. Tegen álle stoffen in het vaccin kunnen antistoffen worden gemaakt, in tegenstelling tot wat men
vaak denkt, dat alleen antistoffen worden aangemaakt tegen de virussen en bacteriën waar het vaccin voor
bedoeld is. De vervuiling in het vaccin zoals kippeneiwit, antibiotica of andere stoffen vanuit het
productieproces komen via inspuiting toch in het bloed terecht. Het ontstekingsproces doet weer zijn werk en
het ontstaan van een allergie is het gevolg. (Bron: zie thesis: ‘Psychopathologie bij vaccinatie’ en O6)
Een voedselintolerantie wordt op nog een andere manier bevorderd:
Het enzym Methallothionine is een zink(methionine) verbinding waarbij zink wordt gebruikt om zware metalen
zoals aluminium uit te scheiden. Het lichaam doet dit via een chemische reactie waarbij het zink wordt
uitgewisseld voor aluminium of een ander zwaar metaal. Deze nieuwe verbinding is onschadelijk en het zware
metaal kan veilig uit het lichaam worden verwijderd. Als dit enzym verbruikt is, niet snel genoeg wordt
aangemaakt of niet meer voldoende aanwezig is, wordt aluminium niet uitgescheiden maar opgeslagen in het
vetweefsel. Het lichaam blijft dit aluminium als een indringer zien en zo af en toe gaat op die plaatsten weer
een ontstekingsreactie aan de slag.
Hersenen bevatten bij de geboorte het grootste gedeelte van alle vet en daarom zit het aluminium juist op die
plaats. Bij het ouder worden blijft het zitten. Bij kinderen zie je dit vaak als keel-, neus- of oorproblemen
aangezien daar holten zitten vlakbij de hersenen.
Op deze verschillende manieren kan het lichaam een allergie of voedselintolerantie ontwikkelen.
Een allergie is een reactie met antistoffen. Een voedselintolerantie is een tekort aan de juiste
verteringsenzymen of een vertraagde allergische reactie Type 3 en 4 (zie boek pathologie). In de
natuurgeneeskunde wordt ook gesproken van een voedselintolerantie als gemeten is dat een bepaald
voedingsmiddel meer energie kost dan dat het oplevert bij het eten ervan. In alle gevallen is het raadzaam dit
voedingsmiddel achterwege te laten.
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7.2.3 Meten met het SanoConcept
Bij het meten van de fysieke middelen van het SanoConcept valt
op dat drainagemiddelen een reactie geven.
Dit zijn: SanoSolidago, SanoDigest, SanoHepat, SanoMagnesium,
SanoNeuron.
Daarnaast vallen middelen die de ontsteking verminderen ook op.
Dit zijn: SanoSolidago, SanoRes, SanoReumal en SanoVirulent.
SanoVirulent wijkt iets af in deze opsomming omdat deze reageert
bij virale infecties en verkoudheden, wat net een andere soort
ontstekingsreactie is.

Het SanoConcept
waarmee wordt
gemeten en behandeld.

Op SanoReumal wordt gereageerd bij problemen zijn met de
opname van Vitamine B12, of ijzer of bij gewrichtsproblemen.
SanoSolidago bevordert de nier en blaaswerking, verbetert de
filtercapaciteit van de nieren en stimuleert uitscheidingen van
toxinen. SanoRes richt zich op de toxinen die veroorzaakt zijn
door een ontsteking.

7.2.4 Meten van de vitaminen en mineralen
Deel1 met testkaart
Bij het meten van de vitaminen en mineralen valt op dat behoefte bestaat aan antioxidanten zoals magnesium,
vitamine C en E. Een reactie op zink komt voor vanwege de behoefte om methallothionine in nieren en lever
aan te vullen.
In geval van een probleem met de ‘intrinsieke factor’ zal een reactie op de B vitaminen en soms ook ijzer
voorkomen. Hoe groter het opname probleem van de cliënt, hoe meer tekorten worden gemeten.
Zink en mangaan werken samen om de juiste enzymen te vormen, en deze elementen dienen in balans te zijn,
vandaar dat deze twee getest worden bij de eerdergenoemde vitaminen en mineralen. Vitamine B12 is
essentieel in het methyleringsproces van de lever, de andere mineralen zijn zeker ondersteunend hieraan.
Gebrek aan een goed methyleringsproces is vaak de lichamelijke oorzaak van (langdurige) problemen na
vaccinatie.
Molybdeen is een vrij onbekend mineraal, met een belangrijke functie in het lichaam. Als hier behoefte aan is,
is de omzetting van sulfiet naar sulfaat in de lever gestoord. Molybdeen is essentieel om het
sulfatieproces aan de gang te houden. Molybdeen is betrokken bij de afbraak
en uitscheiding van toxinen gemaakt door schimmels in de darmen. Indien
een lekke(hyperpermeabele) darm en een overgroei van candidiasis
geconstateerd zijn, mag molybdeen niet worden vergeten. Die twee
komen overigens 99% van de tijd samen voor.
Men zal bij andere testen reageren op MSM,
MethylSulfonylMethaan, een zwavelverbinding uit broccoli,
knoflook
en
andere
kolen.
Molybdeen
is
hoogstwaarschijnlijk belangrijker dan de aanwezigheid van
deze zwavelverbinding uit voedsel omdat gestagneerde
darminhoud (vanwege kapot slijmvlies) meestal veel
zwavel bevat. Helaas is deze zwavel dus niet op de juiste
plaats noch in de juiste verbinding om haar werk goed te
doen.
Broccoli bevat MSM
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7.2.5 Meten van de vitaminen en mineralen
Deel 2 met testdoos van SanoPharm
Bij het gebruik van de SanoPharm vitaminen en mineralen testdoos, is het mogelijk te testen op andere
supplementen die therapeutisch zijn. Deze dozen zijn iets uitgebreider dan de meetkaart. In de testdoos zit
o.a. L-Glutamine Plus een aminozuur met een zwavelverbinding die therapeutisch kan zijn.
Aminozuren als cysteïne, glycine en glutaminezuur(voorloper van glutamine) zijn voorlopers van een groter
aminozuur glutathion. Glutathion is een effectieve antioxidant en werkt als een natuurlijke manier om zware
metalen, paracetamol, antibiotica om te zetten en af te voeren. Het proces vindt plaats in de lever. Deze
aminozuren werken bij de omzetting samen met magnesium, B-vitaminen, vitamine C, selenium, mangaan,
koper en ijzer.
Voordat de lever kan beginnen met sulfatie is glutathion nodig omdat dit een essentieel onderdeel is bij
sulfatie. Glutathion bevat een zwavel-atoom en zwavel is op die manier ook essentieel voor het proces. De
zwavel moet wel op de juiste plaats in het lichaam komen om deze aminozuren te vormen.
Een cliënt die op L-Glutamine Plus reageert, mist dus Glutathion.

Glutamine
glutaminezuur
Glutaminezuur, cysteïne, glycine + magnesium, B-vitaminen, koper en ijzer

Glutathion

Cysteïne en glycine zijn eveneens nodig bij deze reacties, het kan natuurlijk zijn dat daar een tekort aan is. In
het hoofdstuk Behandeling: Therapeutische verdieping wordt verder ingegaan op N-acetylcysteïne (NAC) een
supplement om cysteïne in het lichaam aan te vullen.

SanoPharm Testdoos
Vitaminen en Mineralen
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Als er verder gemeten gaat worden met de vitaminen en mineralen testdoos, zal opvallen dat iemand reageert
op omegavetten. Dit kan zijn visolie, of een omega 3-6-9 complex of een ander
soort. De vetten werken als antioxidant en zijn noodzakelijk om de
celmembranen flexibel te laten zijn en zodanig te bouwen dat de juiste
elementen hun weg vinden in de cel.
Deze vetten helpen om myelineschedes te herstellen ter bevordering
van de werking van het zenuwstelsel. Die myelineschedes zijn vaak
beschadigd door de aluminiumverbindingen die in het lichaam zijn
rondgegaan.
Deze omegavetten zijn belangrijk om de slijmvliezen te herstellen.
Hierbij is darmslijmvlies het meest interessant voor dit onderwerp omdat
dit slijmvlies nodig is als bodem voor goede bacteriën en enzymen.

Lijnzaad bevat een goede
balans omega 3-6-9 vetten
Waaronder Linolzuur

Het is van belang om eerst aan de darmen te gaan werken voordat wordt gestart met de SanoPharm DesensPro
kuur, of andere gemeten supplementen die zware metalen en andere toxinen losmaken uit het vetweefsel. Het
darmslijmvlies dient optimaal te zijn om de afvalstoffen uit te kunnen scheiden, anders zullen de toxinen
gewoon weer opgenomen worden via de darmwand. Heropgenomen toxinen komen dan in de enterohepatische
kringloop.

Een regelmatige stoelgang mag hierbij ook niet worden vergeten. Hoe langzamer de stoelgang hoe meer tijd de
ontlasting krijgt om te gaan rotten en toxinen te vormen. Een goede stoelgang vindt 1 a 2 keer per dag plaats
en behoort gemakkelijk te gaan.

Anecdote
Een bewuste herinnering van een peuter die zijn vaccinatie herinnert. 15 februari 2016
http://www.mamaplaats.nl/blog/kan-een-peuter-zich-een-vaccinatie-herinneren
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Enterohepatische kringloop
beschrijft een cyclus van
stoffen die vanuit de darm
geresorbeerd worden in de
poortader.
De poortader gaat naar de
lever waar de stoffen
omgezet worden.
Afvalstoffen vanuit de
lever mengen met gal en
komen weer terecht in de
darm.

Het is van belang om ook eerst aan de nieren te gaan
werken voordat wordt gestart met het losmaken van
zware metalen en toxinen uit het vet en interstitiële
weefsel. De nieren zorgen voor de filtering van al
het lichaamsvocht. Dit heet ook wel interstitieel
vocht, lymfevocht of bloedplasma afhankelijk van
waar in het lichaam het zich bevindt. Overal
waar dit vocht in het lichaam stilstaat, is het als
een stilstaande poel. Een kweekkamer voor
ongewenste bacteriën, parasieten of schimmels.
Het is eenvoudig te controleren of de nieren
voldoende afvalstoffen uitscheiden door tijdens
het urineren te kijken of een klein wit troebel
wolkje zich vormt. Dit wolkje geeft aan dat het
lymfevocht goed wordt gefilterd en afvalstoffen via
de urine worden verwijderd. SanoSolidago draagt bij
aan dit proces.
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7.2.6 Meten van Schüssler zouten
Veelvoorkomende meting in geval van vaccinatieschade bij de Schüssler zouten zijn:
Zincum Chloratum 21, vanwege het zink.
Kalium Sulfuricum 6, verbetert de werking van eilandjes van langerhans in
de alvleesklier, en de zuurstofopname in de cel.

Natrium Phosphoricum 9, vermindert verzuring van het lichaam door de
nieren te activeren meer urinezuur uit te scheiden. Is ondersteunend bij de
afbraak van suiker, suiker zorgt voor zuur in het lichaam.
en Natrium Sulfuricum 10, ondersteunt sulfaatconjugatie (oplosbaar in
water) van de lever, reinigt lymfe, zorgt dat water de cel in kan en water
met afvalstoffen weer uit de cel kan.
Silica 11, een element dat het lichaam gebruikt bij ontgiften van kwik, en
andere zware metalen
Dr. Schüssler

Cobaltum Metallicum, wijst op een vitamine B12 tekort en bijbehorende
hormonale problemen.

De Schüssler zouten geven richting aan de constitutie van een persoon. Ze geven onder andere aan welke
emoties of gebeurtenissen iemand belemmeren in het leven en waaraan gewerkt kan worden met vergeving.

7.2.7 Meten met E.E.N. ®energetica
Aangezien de E.E.N.®energetica werken op bewustwording en dit voor iedereen specifiek is, is hierin
moeilijker een logisch patroon te ontdekken in relatie tot vaccinatieproblemen. De theorie hierover valt wel te
analyseren daarvoor is op dit moment wel informatie bekend. Persoonlijke ervaringen zijn een stuk minder
bekend.
Opvallend is dat kinderen die moeilijk te bereiken zijn, daarnaast emotioneel of psychisch overprikkeld zijn.
Deze overprikkeling wordt mede veroorzaakt door lichamelijke overbelasting. Iets wat in de hand wordt
gewerkt door de vele vaccinaties op jonge leeftijd.
Deze moeilijk te bereiken kinderen reageren vaak op 6 Liefde, en 10 Materie. Als reiniging kan 20 Zuiverheid
worden ingezet. Deze bevat zijde en kamille, kalmeert en filtert belasting uit. Bij een tekort aan kobalt komt
27 Eenheidsbewustzijn voor voren. Energetica 27 is aardend en wordt gebruikt bij behandeling van
virusinfecties. Om angsten los te laten, nier- en blaasklachten te
verhelpen en het openen van voetchakra’s kan 29 Vrijheid
Logo Instituut E.E.N.®
worden gebruikt. Deze energetica bevat solidago, is aardend
en verbreekt oude belemmerende emotionele banden.
Samen zorgen zij voor het loslaten op energetisch,
emotioneel en fysiek niveau.
Verder reageren deze kinderen ook therapeutisch
op andere middelen met een aardende
component. Gelukkig is er altijd de meting
om cliënten een persoonlijk advies te
kunnen geven op de voor hen speciale
situatie en ontstaat zodoende een
mix van
middelen
specifiek
geschikt voor die cliënt.
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7.2.8 Meten met Bach Bloesems
Bij de Bach bloesems is niet direct een
overduidelijke herkenbare logica aanwezig. Bij
operaties komt de CrabApple vaak naar voren, het
werkt zuiverend, net als het eten van de groene
appels. De CrabApple doet de kinderen zowel
fysiek als emotioneel goed.
Energetisch gezien kan elk kind anders reageren op
vaccinatie en ieder met zijn eigen bagage.
Daardoor
vormt
zich
een
persoonlijk
Bachbloesemadvies waarmee op emotioneel
gebied voortgang geboekt kan worden. Die
emotionele bagage kan wel voortkomen uit een
zelfde
ervaring(bijvoorbeeld
de
geboorte,
interventies en het vaccineren), alleen hoe die
ervaringen verwerkt worden, is verschillend.
Daarom is de behandeling ook verschillend.

Dr. Edward Bach Bloesem Remedies

7.2.9 Numerologie
Numerologie is een onderdeel van het protocol bij E.E.N.® therapie. Met behulp van numerologie kan de
constitutie van een persoon worden bepaald. Dit is niet het enige. De geboortedatum bepaalt de blauwdruk van
iemand zijn personaliteit, talenten en karma vanwege de energie die heerste op het moment van de geboorte.
Deze unieke blauwdruk maakt dat iedereen een zelfde situatie anders kan verwerken, op zijn eigen unieke
manier.
Kort even terugblikken op de fasen van Reckeweg en energetisch meten. Reckeweg heeft in zijn model van de
zes fasen energetische aspecten verwerkt. Er zijn vier energetische werkende factoren die de immuniteit en
dus de gezondheid beïnvloeden. Als eerste zijn de gedachten, onverwerkte gevoelens en emoties, heftige
gebeurtenissen en herinneringen van invloed. Als tweede en derde zijn de inwerkingstijd en de hoeveelheid van
belang. Als laatste maar zeker niet onbelangrijkste iemands ontvankelijkheid. Deze ontvankelijkheid is te zien
als de constitutie van een persoon en dus ook het type mens zoals we bij de numerologie zien.

7.2.10 Na de meting

De klachten en symptomen bij vaccinatieschade die als
patroon boven komen drijven na de metingen lijken
overeenkomsten te hebben met klachten en symptomen van
overprikkeling. Lichamelijke prikkelingen door verkeerde
voeding, toxische stoffen en energetische prikkelingen
doordat de ziel er moeilijk mee om weet te gaan.
Een vergiftiging.
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8

Behandeling

8.1 Inleiding behandelen met E.E.N.® therapie
Vanuit de opbouw in het E.E.N.® therapie-protocol is de meting met het SanoConcept richtinggevend.
Vandaaruit wordt dieper gegraven naar de oorzaak van de klachten door te gaan meten naar tekorten en
verstoringen. Via het protocol wordt in de juiste richting doorgewerkt tot op het niveau van de oorzaken. Die
oorzaken leiden naar oplossingen op die vlakken waar dat nodig is. Het hele proces van meten en doorgronden
wordt met de cliënt besproken en hieruit komt automatisch een behandelplan voort.

8.2 Behandelprotocol met E.E.N.® therapie
Het algemeen behandelprotocol binnen de E.E.N.® therapie richt zich in eerste instantie op het herstellen van
de chakra’s en energievelden. Hiervoor worden de ChakraSan- en SanoQi-middelen van SanoPharm
SanoConcept gebruikt. Dit zijn homeopathische complexmiddelen. Daarnaast zal tijdens een consult fysieke
energetische behandelingen, vergevingssessie’ s, (ademhalings)oefeningen of coachingsgesprekken
plaatsvinden.
Tijdens de consulten is het doel de cliënt inzicht te geven in de oorzaak van de klachten en hoe hij zijn leven
en gezondheid zelf in de hand kan nemen. Iedereen beschikt op die manier over zijn eigen weg, kan zijn eigen
keuzes maken en zelf zijn gezondheid bewaken. Iedereen kan zo gedijen op de manier die hij zelf kiest. De
therapeut is alleen aanwezig om handreikingen te doen. De cliënt zal inzien dat klachten zich voordoen om
richting te geven aan het leven en uitdagingen te stellen waarvan geleerd en gegroeid kan worden. Dit is het
bewustzijnsproces. De complexmiddelen zullen het bewustwordingsproces thuis ondersteunen, alsmede de
energie herstellen.
Bij een volgend consult zullen de chakra’s en energievelden voldoende functioneren om emoties en
gebeurtenissen uit het verleden aan te pakken. Hiervoor worden de Bachbloesems en E.E.N.® energetica
gebruikt. In de consulten kan dan ook worden gewerkt met Lichthealing en een vorm van regressie. Deze
middelen kunnen dieper ingrijpen op het bestaan en de blokkades die de cliënt terughoudt. Er kan dan naast
het opruimen van fysieke en psychische klachten ook sprake zijn van een helingscrisis. Dit wordt door de
cliënten nogal eens gezien als een nieuwe klacht of ziekte. In werkelijkheid is het lichaam aangezet tot heling
en genezing. Dit gaat gepaard met veranderingen die de helingscrisis zijn.
Als de cliënt voldoende in balans is, zal een drainage probleem pas kunnen worden aangepakt. Gezien een
drainagekuur de fasen van Reckeweg omkeert, zal dit een cruciale stap zijn. Bij de drainagekuur wordt gebruik
gemaakt van de complexmiddelen van SanoPharm Sanoconcept DesensPro. De middelen zal de cellen in het
lichaam laten herstellen. De fasen van Reckeweg komen nu weer om de hoek kijken. Het lichaam wordt door
deze drainagekuur aangezet om de fasen van Reckeweg in achteruitlopende volgorde te doorlopen. Het lichaam
gaat van Fase 3, naar Fase 2, Naar Fase 1 en als alles naar wens verloopt, eindigt men in Fase 0, waarbij het
lichaam schoon is en het drainage probleem of voedselintolerantie zijn verdwenen.
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Fasen van Reckeweg – Terug in fasen gaan
Fase 0 Schoon Lichaam

Humorale Fasen

Een drainage probleem oplossen gaat altijd samen
met een dieet waarbij een aantal voedingsmiddelen
achterwege worden gelaten waar de cliënt intolerant
voor is. Deze voedingsmiddelen mogen later weer
gebruikt worden, waarbij langzaam opbouwen
belangrijk is. Naast deze voedingsmiddelen is het aan
te raden om veel verse voeding te gebruiken die het
herstel proces ondersteunen. Verse groenten en fruit
gaan verzuring van het lichaam tegen en herstellen de
normale alkalische toestand van het lichaam.

Fase 1
Excretie- of uitscheidingsfase
Fase 2
Reactie- of ontstekingsfase
Fase 3
Depositie- of neerslagfase
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8.3 Therapeutische verdieping bij E.E.N.® therapie
Als het vermoeden bestaat dat de oorzaak ligt bij een vaccinatie kan naast het aanbieden van een energetische
behandeling, aanvullende supplementen en voedingsadvies gegeven worden om het herstel te bespoedigen.
Verstandig is om door te vragen of de klachten zijn begonnen na vaccineren of na gebruik van andere
medicatie. Een op maat gemaakt behandelplan staat boven alles wat in deze scriptie te lezen valt.
Op het moment dat het vermoeden Post Vaccinaal Syndroom bevestigd wordt, laat dan de vitaminen,
mineralen of andere gemeten fysieke middelen niet achterwege. Probeer voor de genoemde en gemeten
stoffen zo veel mogelijk natuurlijke oplossingen te vinden, in de vorm van de Wholefood en Foodstate van
SanoPharm of in de vorm van voeding en kruiden.
De combinatie van álle middelen en het dieet samen zorgen voor een optimaal plan van aanpak op alle niveaus.
Antioxidanten zullen gevaarlijke radicalen wegvangen die de lever produceert. Schüssler zouten begeleiden het
ontgiften en zorgen tegelijk voor aanvulling van tekorten. De andere middelen helpen het lichaam bij de
heropbouw van de cellen en weefsels. Door de heropbouw zal niet alleen de fysieke structuur verbeteren maar
ook de functie.
Het energetische werk zet iemand emotioneel en psychisch weer op het juiste pad. Dit is net zo noodzakelijk
als de middelen innemen. Dit energetische werk geeft iemand de kracht en energie eerdere ervaringen te
verwerken, blokkades op te lossen en de moed om door te zetten met de therapie. Een aanpassing van dieet,
gedragspatronen en gebruik van middelen kost wat vastberadenheid en doorzettingsvermogen die worden
verkregen door vergeving, verwerking en loslaten.

Energetisch werk
zorgt voor heling van
chakra’s
energievelden en
meridianen.
Dit effect is
voelbaar fysiek in
het lichaam of als
een verandering in
emotie of denken.
Soms vind er ook
spontane genezing van
het fysieke lichaam
plaats.
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8.3.1 Orthomoleculaire supplementen
Overzicht zinvolle en vaak voorkomende supplementen bij vaccinatie schade staan in willekeurige volgorde in
dit schema.
Supplementen voor
methylatie:

Supplementen voor lekke
darm

Supplementen voor
schimmels

Supplementen voor
zware metalen

DMG: Dimethylglycine
TMG: Trimethyglycine

L Glutamine

Kokosolie
(Leuricidin)

Koriander

N-acetyl-cysteïne

B5: Pantotheenzuur

Grapefruit zaad

Peterselie

Glutathion

Probiotica

Probiotica

Chlorella

Zink

Zink

Zink

Zink

B11: Foliumzuur/Folaat

Gamma Oryzanol: Rijstolie

Knoflook

Paardenbloem

Methyl-B12

Teunisbloemolie

Caprylzuur

Kelp

FOS (Moedermelk)

Oregano Olie

Zeewieren

B8: Biotine

Silicea (schüssler)

Pau d ’Arco thee

De supplementen in het schema worden aangeraden om te testen op therapeutische werking bij cliënten
waarbij vaccinatie schade of vergiftiging wordt vermoed. Bij het inzetten van de behandelingen kan de cliënt
zelf of kunnen de ouders zelf actie ondernemen in de vorm van voeding om deze stoffen toe te voegen.
Voor de E.E.N.® therapeut zullen sommige supplementen nieuw zijn, vandaar hieronder wat dieper ingegaan
wordt op de werking van deze stoffen in het lichaam.

Supplementen voor methylatie:
DMG: Dimethylglycine TMG: Trimethyglycine
TMG, Trimethyglycine is betrokken bij de methylering in de lever. Het zal niet zo verbazingwekkend zijn dat
deze samenwerkt met vitamine B12, en B11 in de afbraak van homocysteïne. TMG doet in de lever ook dienst
als methyldonor. De methylgroep wordt daarbij afgesplitst en kan worden gebruikt om andere
afbraakproducten weer te binden. Zo ontstaat DMG, Dimethylglycine. TMG helpt de lever bij de afbraak van
vetten. Normaliter wordt TMG gevormd uit choline. Aangezien choline ook gebruikt wordt voor vele andere
processen kan onvoldoende worden aangemaakt. Choline werkt in de lever ook samen met vitamine B11 en
B12. (Bron: O3 en B6)

Supplementen voor methylatie:
NAC: N-acetylcysteïne
N-acetylcysteïne (NAC) is een zwavelhoudend aminozuur dat het lichaam zelf kan maken uit methioneine.
NAC kan het zwavel afgeven voor sulfatie in de lever. Het is een krachtige antioxidant die de vrije radicalen uit
het lichaam kan wegvangen. N-acetylcysteïne als supplement bevordert de uitscheiding van zware metalen en
beschermt tegen MonoNatriumGlutamaat (MSG, smaakversterker E621, Ve-Tsin).

Energetische visie op vaccinatie

27

WM van der Grinten

Supplementen voor methylatie:
Vitaminen - B12, Methylcobalamine - B11, Folaat - B6, Pyroxine
Vitamine B12 komt voor in verschillende vormen. Het bestanddeel van Vitamine B12 waar het hier om draait, is
het element kobalt, wat een metaal is. Op het moment dat kobalt gebonden is in een organische vorm dan heet
het cobalamine. De verbindingen die gebruikt worden in het lichaam zijn de methylcobalamine en 5deoxyadenosyl-cobalamine(co-enzym B12). Als supplement is vooral cyanocobalamine verkrijgbaar. Zelfs
injecties via de huisarts bevatten deze verbinding. Dit is een sterke verbinding, die niet in de natuur voorkomt
en daardoor lastig afbreekbaar. Na inname is het lichaam extra belast met het cyanide element en om deze
reden wordt deze vorm niet aangeraden. Omdat ook hydroxycobalamine, adenosylcobalamine en
methylcobalamine beschikbaar zijn, genieten deze de voorkeur.
Vitamine B12 wordt het beste opgenomen in combinatie met vitaminen B11 en B6. Tekort of verhoogde
behoefte aan vitamine B12 kan diverse oorzaken hebben. Eén van de oorzaken is een tekort aan de ‘intrinsieke
factor’ die wordt aangemaakt in de maagwand tegelijk met het maagzuur. De intrinsieke factor is nodig om
vitamine B12 te laten resorberen in de darm.
Een andere oorzaak kan een probleem met de dunne darm zijn. Vooral de aanwezigheid van te veel slijm,
gisten, schimmels of parasieten kunnen voor een resorptie probleem zorgen. Als laatste kan een verminderde
werking van de alvleesklier de oorzaak zijn van een vitamine B12 tekort. De alvleesklier maakt
verteringsenzymen. Deze verteringsenzymen breken ook de vitamine B12 af voordat het in de darm
opneembare vorm is.
Vitamine B12 behoefte gaat logischerwijs gepaard met een behoefte aan vitamine B6 en B11. Deze vitaminen
worden in het lichaam tezamen gebruikt om homocysteïne in het lichaam laag te houden. Deze kan als
bloedwaarde bij de huisarts worden onderzocht. Homocysteïne wordt met behulp van deze vitaminen omgezet
in methionine. Vanwege de samenwerking is het advies om nooit een van de drie afzonderlijk te
supplementeren, maar altijd samen. Een natuurlijk opneembare vorm van vitamine B6 is pyridoxaal-5-fosfaat.
Dit is veiliger ten opzichte van pyroxine waar meestal naar wordt verwezen. Pyroxine kan in hoge doseringen
gaan stapelen in het lichaam, pyridoxaal-5-fosfaat doet dit niet.
Voor het gebruik van vitamine B11 is ook een veiligere vorm beschikbaar, L-methylfolaat in plaats van
foliumzuur. Ook hier worden in supplementen vaak andere synthetische vormen gebruikt, die weliswaar
goedkoop en makkelijk te produceren zijn, maar minder gemakkelijk in het lichaam worden gebruikt. De
omzetting van foliumzuur naar actief biologische beschikbare vorm van vitamine B11, kost het lichaam
vitamine B12. Zo put het lichaam dus de voorraad vitamine B12 uit op het moment dat alleen foliumzuur wordt
genomen. Vitamine B11 in de vorm van folaat is een essentiële bouwsteen voor de bouw van rode bloedcellen,
DNA en RNA. Kies voor een combinatie smelttabletten van deze B vitaminen zodat ze via het wangslijmvlies
worden opgenomen en niet langs de maag hoeven.

Supplementen voor methylatie:
Glutathion
Glutathion is betrokken in de lever bij het onschadelijk maken van vrije radicalen. Het maakt schadelijke
afvalstoffen beter oplosbaar in water zodat ze makkelijker kunnen worden uitgescheiden via de urine.
Glutathion is een resultaat van reacties met NAC, selenium, vitamine C en het vetzuur ALA (AlphaLiponAcid,
vetzuur Alplha Lipon Zuur). Glutathion is vaak opgebruikt als een kwikvergiftiging heeft plaatsgevonden.
Kwikvergiftiging kan plaatsvinden door het conserveringsmiddel Thimerosal dat in het griepvaccin voorkomt,
maar ook in diverse andere geneesmiddelen zit verwerkt. Voor de opname van glutathion is in de darm natrium
en calcium nodig. Na de methylatie is het glutathion omgezet in methionine. Eerder genoemde magnesium, B
vitaminen, koper en ijzer zijn wel nodig bij het proces.
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Supplementen voor lekke darm:
L Glutamine
Glutamine is het aminozuur dat voor tal van andere lichaamseigen stoffen toegepast wordt. Glutamine bouwt
de slijmvliezen op, en zo ook het slijmvlies van de darmen. Glutamine is o.a. de voorloper van GABA die de
zenuwen beschermt. Glutamine is ook een van de voorlopers van glutathion.
De kringloop
methionine -> SAM -> homocysteïne -> cysteïne -> glutathion
is van toepassing om toxinen te verwijderen middels het methylatieproces, waarbij
uiteindelijk glutathion weer wordt omgezet in methionine.
Supplementen voor lekke darm:
Vitamine B5: Pantotheenzuur
Vitamine B5 stimuleert de bijnierwerking, de hormonen en neurotransmitters die zorgen voor stressreductie,
slaap en ontspanning. Bij een gezonde darmflora maken de aanwezige darmbacteriën verschillende vitaminen
B. Als de darmflora verstoord is door eerder genoemde toxinen is het zinvol om Vitamine B5, pantotheenzuur
aan te vullen. Vitamine B5 draagt bij aan gezonde darmflora en functie.

Supplementen voor lekke darm:
Gamma Oryzanol: Rijstolie
Gamma Oryzanol vindbaar in rijstolie heeft een ontstekingsremmende en verzachtende werking op het hele
maagdarmstelsel. Het wordt ook gebruikt bij spastische darm syndroom en ziekte van Crohn. De olie werkt via
het autonome zenuwstelsel om de darmen te kalmeren. (Bron: O4)

Supplementen voor lekke darm:
Teunisbloemolie - Vetzuren
De juiste vetten zorgen voor een betere vetbalans in het
lichaam. In teunisbloemolie zitten belangrijke vetten die
helpen om de slijmvliezen en myelineschedes te herstellen.
Het
werkzame
bestanddeel
is
onder
andere
gammalinoleenzuur (GLA). Het is een antioxidant en zorgt dat
ontstekingen in het maag-darmkanaal omlaag gaan. Normaliter
kan het lichaam GLA zelf maken, maar een aanvulling kan
nodig zijn. Zeker als het lichaam verzuurd is.
Andere bekende omegavetzuren zijn ook ontstekingsremmend
en antioxidant. Plantaardige koudgeperste omegavetten
kunnen het beste gegeten worden in plaats van transvetten of
industrieel vet. Koud geperste oliën zijn altijd prima in
salades. Om te bakken is alleen kokosolie of ossewit geschikt,
alle andere vetten zullen verbranden en nog meer toxinen
maken die vervolgens in het eten terecht komen.
Teunisbloem
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Bijzonder goed zijn de vetten die ALA, alphalinoleenzuur bevatten. Met behulp hiervan kan het lichaam GLA
maken. Van als voeding verkrijgbare vetten is het aandeel ALA bekend en op te zoeken. Hoog in ALA is
lijnzaad, de olie hiervan is mede erg lekker en kan koud overal doorheen gebruikt worden. Plantaardige oliën
en vetzuren in fruit en groenten hebben altijd de voorkeur boven dierlijke vetten omdat de dierlijke vetten
verzurend zijn voor het lichaam.

Supplementen voor lekke darm:
Probiotica - FOS – Fructo-oligosachariden – Moedermelk-oligosaccharides
Probiotica is een naam voor goede darmbacteriën die oraal worden ingenomen. Normaliter onderhoudt het
lichaam zelf een goede balans van verschillende bacteriën in de darm. Alleen als deze balans verstoord is, kan
het zinvol zijn om een probiotica toe te voegen om het verteringsproces te helpen. Problemen waar het kind
dan mee kampt zijn obstipatie, spruw, candida, eczeem of diarree.
Voordat aan probiotica wordt begonnen, is het verstandig eerst met prebiotica te starten. Met prebiotica
worden stoffen bedoeld die de darmen een betere voedingsbodem geven voor de probiotica. FOS, fructooligosachariden zijn zeer goede prebiotica, lijkend om een onderdeel van moedermelk(HMO). Het geven van
moedermelk zal een kind dus vatbaarder maken voor een goede darmflora. Mocht de darmfora verstoord zijn
geraakt door te veel toxinen dan kan een prebiotica veel toevoegen. Voor bronnen en meer informatie is
Bijlage 1 en de ‘Thesis Psychopathologie bij vaccinatie’ beschikbaar.

Supplementen voor schimmels – Schimmelgroei remmend - Schimmeldodend
Caprylzuur - Knoflook – Kokosolie – Oregano olie - Pau d ’Arco - Chlorella
Over deze categorie supplementen kan veel worden geschreven over de werking. Kort gezegd komt het op neer
dat deze stoffen zorgen voor een schimmelgroei vertragende of dodende werking. Ze veranderen de omgeving
van de schimmel waardoor deze zich niet meer kan vermenigvuldigen of breken in op de celwand van de
schimmels. Naast deze kan ook zwarte walnoot tinctuur zinvol zijn als naast schimmel ook parasieten of
wormen aanwezig zijn in de ontlasting.
Deze darmbewoners zijn overigens niet geheel slecht, ze verteren namelijk ook voedsel wat de goede
darmbacteriën en de darmen zelf niet kunnen. Zouden ze niet aanwezig zijn geweest, zouden verstopping,
ontsteking of opgeblazen darmen nog veel erger zijn geweest. Het is echter beter om deze schimmels of
parasieten te doden en gebruik te maken van pre- en probiotica voor een gezonde darmflora. Chlorella is in
staat om de afvalstoffen die vrijkomen bij het doden van de schimmels weg te vangen en verwijdert het
resultaat via de darmen. Chlorella is ook een bron van B-Vitaminen.

Supplementen voor schimmels
Grapefruit - Grapefruitzaad extract
Grapefruit heeft verschillende eigenschappen met een positief effect op de
darmen. Het zaad beschermt het darmslijmvlies. De grapefruit bevat
vitamine C en E, omega 3 en 6 vetzuren, aminozuren en sachariden. Deze
zorgen allen ervoor dat het milieu in de darm minder zuur wordt waardoor
schimmels minder goed kunnen gedijen. Grapefruitzaad extract dat wordt
verkocht bevat ook het vruchtvlees van grapefruit dit is positief.
Nog beter zou zijn om een hele grapefruit in de blender te doen. Samen met
wat pau d’ arco thee voor een optimaal effect.
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Supplementen voor zware metalen
Koriander - Peterselie – Chlorella - Kelp - Zeewier
Belangrijk om te weten over deze voedingsmiddelen is dat ze helpen verschillende zware metalen te binden en
verwijderen uit het lichaam. Ingenomen als kruid, al dan niet in capsule, doen ze vooral hun werking in de
darmen. Ingenomen als tinctuur of thee kan de werking makkelijker op andere locatie plaatsvinden.
Koriander stimuleert de peristaltische werking van de darmen. Daarnaast bevat het veel vitaminen en
mineralen waaronder ook zink, ijzer en vitamine C. Dit is een gunstige combinatie om tekorten op een
natuurlijke manier aan te pakken. Koriander is een kei in het ontgiften van aluminium.
Peterselie bevat vitamine C, bètacaroteen en veel ijzer. Ook bevordert peterselie de aanmaak van vitamine
B12. Een teveel aan cholesterol kan door peterselie worden opgelost waardoor het meehelpt de celwanden en
bloedvaten gezond te houden.
Chlorella bevat eveneens veel vitaminen en mineralen en door de vezels
kan de alg het voedsel binden, op die manier reinigt chlorella de darmen.
De ontlasting zal meer water absorberen en daardoor gaat de stoelgang
makkelijker. Mooi is dat chlorella ook glutathion bevat, dus bij dit
supplement twee vliegen in één klap. Chlorella is een zoetwater alg, kelp
en zeewier zijn zoutwater algen met dezelfde kwaliteiten. De zoutwater
algen bevatten jodium welke belangrijk is in de ondersteuning van de
(bij)schilklier. Gebruik van chlorella pauzeren na 3 maanden.
Naast deze voedingsmiddelen zijn nog vele andere, die iets minder sterk
geconcentreerd zijn, maar ook erg goed in staat zijn om metalen in het
lichaam te binden. Onder andere zijn dit appels, kurkuma, en
alphaliponzuur uit eerder genoemde koudgeperste oliën.

Kelp
zeewier

Supplementen voor zware metalen
Paardenbloem
Paardenbloem is een algemeen reinigingsmiddel dat de gal en lever stimuleert. Als
meer gal wordt aangemaakt, gaat het verteringsproces en het metabolisme sneller.
Dit is nodig om de afvalstoffen na alle verwerking snel het lichaam te laten
verlaten. Paardenbloem is ondersteunend aan de andere middelen bij ontgiften van
zware metalen.
Paardenbloem
Supplementen voor zware metalen
Silicea – Kiezelzuur – Silicium – Mariadistel – Heermoes - Brandnetel

Naast het Schüssler zout Silicea is het raadzaam om voedsel te nemen dat ook silicium of kiezelzuur bevat.
Silicium bevordert uitscheiding van kwik en aluminium in de urine. Er kan gekozen worden voor kiezelaarde als
de aanwezigheid van wormen of parasieten vermoed wordt. De structuur van de kiezelaarde kan deze wormen
en parasieten verzwakken. Een andere mogelijkheid om meer silicium binnen te krijgen, is door het drinken
van bronwater met als ingrediënt SiO, Siliciumoxide. Een voorbeeld hiervan is Volvic. Gelukkig is Silicium niet
over te doseren. Daarom is de cliënt vrij om bijvoorbeeld zijn bronwater zelf te kiezen. Silicea is organisch
gebonden in mariadistel. Mariadistel kan ook pesticiden, herbiciden en medicijnstoffen onschadelijk maken.
Deze plant werkt speciaal op de lever.
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Supplementen voor zware metalen
Zink
Zink heeft veel biologische functies en speelt een cruciale rol in meer dan 300 enzymen in het menselijk
lichaam. Het lichaam van een gezonde volwassene bevat 2 tot 3 gram zink, verspreidt door het hele lichaam.
Het element komt in hoge concentraties in het slijmvlies van de darm voor en beschermt daar tegen chronische
infecties.
Zink is in het bloed gebonden aan het eiwit albumine, hoewel een groot gedeelte in de rode bloedcellen te
vinden is. Bij een minder goed functioneren van de lever, ontstaat ook een tekort aan albumine. Bij een
zinktekort moet ook gekeken worden naar het functioneren van de lever. (Bron: O2)
Zink is een onderdeel van methallothioneine, beide spelen een belangrijke rol in het verwijderen van
aluminium uit het lichaam. Methallothioneine is een essentieel enzym voor deze chelatie. Geen zink betekent
geen methallothioneine en nagenoeg geen uitscheiding van aluminium. Dit geeft aan hoe gemakkelijk de
lichamelijke balans verstoord raakt als één sporenelement opraakt.
Methallothioneine is één van de vele enzymen die voor ons werkzaam zijn. Alle enzymen zijn reactiespecifiek
en elk enzym heeft zijn eigen structuur. Een kenmerk van alle enzymen is dat ze een metaal (sporen)element
bevatten en dit kan functioneel door geen enkel ander element vervangen worden. Alle sporen elementen
hebben zo in het lichaam een specifieke en taak te vervullen. Begrijpelijk is dat een tekort kan leiden tot
storingen in het functioneren in het lichaam. Alle sporenelementen zijn dus noodzakelijk voor het behoud van
de homeostase. Het lichaam heeft de wonderbaarlijke kracht zich zelf te herstellen maar wel als de juiste
elementen worden aangedragen.
Zonnebloempitten, pompoenpitten, sesamzaad, amandelen, spinazie en wortel bevatten zink.

Bronnen van zink
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8.3.2 Reinigen en opbouwen
Als wordt besloten tot het bevorderen van ontgiften met supplementen is het van belang om altijd te
onthouden dat op dat moment hoogstwaarschijnlijk geen tekorten worden aangevuld. De middelen zoals
koriander en de algen binden zware metalen. Op hetzelfde moment een calcium-, magnesium-, selenium-, of
zink supplement toevoegen is dweilen met de kraan open want die worden meteen in de darm gebonden.
Zonde van het supplement en de moeite. Kiezen voor het juiste voedsel en gebruik van natuurlijke kruiden
heeft de voorkeur boven afzonderlijke aminozuren omdat hier ook sporenelementen in een andere vorm
gebonden zijn. Het tekort hoeft bij goed gebruik niet groter te worden.
Nu komt hier duidelijk het probleem van het Post Vaccinaal Syndroom naar voren.
Het lichaam kan zichzelf niet meer goed reinigen omdat er zware metalen
opgeslagen zijn en daardoor ontstekingen plaatsvinden. Het lichaam kan zich
daarom ook niet ontdoen van de zware metalen. De zware metalen zorgen ervoor
dat sporenelementen niet kunnen worden opgenomen en verwerkt. Waardoor de
tekorten in mineralen nog groter worden. Daarnaast belasten zware metalen het
lichaam door het ontnemen van energie. Energie die telkens weer naar die
ontstekingsreactie gaat in plaats van naar het goed omzetten van nieuw opgenomen
voedsel. Vandaar dat soms ingegrepen dient te worden om het lichaam actief te
ontgiften van deze toxinen.

Mariadistel

Met de E.E.N.® therapie kan dit worden gedaan op alle niveaus, energetisch, emotioneel, psychisch en fysiek.
Met middelen en met therapie, met vergeving en mentaliteitsverandering. Het opruimen van ziekmakende
gedachten en handelingen mede als onbewuste beperkende overtuigingen zorgt ervoor dat het lichaam zichzelf
ook weer beter kan opruimen.
Een schoon en gezond lichaam kost geen moeite om te gebruiken, voelt ontspannen, licht en vrij.

8.3.3 Aanvullende therapie
Diverse aanvullende therapie is tussendoor al eens aan bod gekomen. Eén ervan is nog niet genoemd en dat is
de CEASE therapie. Hierbij worden homeopathische middelen gemaakt van het vaccin die worden toegediend
om de vaccinatie energetisch te ontstoren. Normaliter bij homeopathie wordt gebruik gemaakt van het similia
principe, het gelijke met het gelijkende genezen. Daarbij lijkt een homeopathisch middel gemaakt van planten
en kruiden op een klacht die het dient te verhelpen. Of lijkt het middel op de constitutie van de cliënt die
daardoor een betere weerstand krijgt.
CEASE is ook ontwikkeld door Tinus Smits, de homeopathische arts die het Post Vaccinaal Syndroom heeft
beschreven. Door middel van CEASE krijgt het lichaam nogmaals de trilling van het vaccin die het lichaam de
extra mogelijkheid geeft om de schade aangedaan door het vaccin te herstellen.
Deze methode zorgt voor een sterk ontgiftingsproces en kan ondersteund worden met SanoHepat en
SanoSolidago om de afvalstoffen juist af te voeren.
Traditionele Chinese Geneeskunde heeft goede methoden om de meridianen door te meten. Door middel van
siatsu en acupunctuur is zij in staat chakra’s en energievelden te herstellen. Siatsu kan ook zelf toegepast
worden op kinderen, ook door hun ouders. Het zou daarom een therapie kunnen zijn naast bijvoorbeeld een
drainagekuur om met het kind deze massage thuis toe te passen.
Ademtechnieken worden binnen de E.E.N.® therapie gebruikt om specifieke klieren en organen te activeren.
Naast deze oefeningen kan het voor een cliënt zinvol zijn om wekelijks deel te nemen aan een yoga of tai chi
klas om deze ademhalingen eigen te maken.

Kinderyoga
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8.4 Behandelingen voor ouders thuis
Dit hoofdstukje is voor alle ouders en cliënten die dit lezen en zich willen verdiepen in de oplossingen voor
vaccinatie schade via de E.E.N.® therapie.

8.4.1 Vertrouw op je eigen intuïtie
Allereerst is het belangrijkste om te onthouden dat het meten, het weten en alle lichamelijke kennis, alleen
maar kennis betreft. Het verdiepen in het lichamelijke en de oplossingen op fysiek niveau is onze cultuur
eigen. In onze cultuur gaat men naar de huisarts, kijkt een keer op internet, praat met vrienden en daarnaast
kijkt men naar alternatieve complementaire behandelmethoden zoals de E.E.N.® therapie.
Het meest belangrijke onderdeel van deze therapie is, zoals geschreven, bedoeld om mensen weer de baas, de
regisseur en de directeur te laten zijn over hun eigen leven en gezondheid. Aangezien het hier vaak ook
kinderen betreft, is het van het grootste belang om het kind zich ook zo te laten voelen. Eigen baas en veilig in
eigen lijf. Ondersteuning en begrip is noodzakelijk bij alles wat het kind meemaakt en is zeker bij medische
interventies van het grootste belang. De veilige hechting van het kind zorgt dat hij een veilige basis heeft voor
zelfstandigheid en zelfvertrouwen in het hele leven. Verdwaal daarom niet in mijn theorie of in de theorie en
kennis van anderen, maar vertrouw op jezelf en je eigen intuïtie.
De intuïtie van een moeder is de sterkste die er is, zo wordt gezegd. Dit is zo. Vertrouw je het niet, let dan op!
Zorg daarnaast voor eigen onderzoek en geloof geen ander, geloof jezelf. Het emotionele energetische aspect
en hoe wordt omgegaan met ziekte of reactie op vaccineren is net zo van belang als de aanpak met fysieke
middelen.

8.4.2 Voeding
Voeding is een groot essentieel onderdeel van het leven op aarde. Het voedsel dat je tot je neemt, wordt
omgezet en omgebouwd naar lichaamseigen weefsel. Weet daarom wat je eet, want je wordt dat wat je eet.
Bij het oplopen van een griep of andere acute aandoening verdwijnt vaak de eetlust. Dit is bij kinderen niet
anders dan bij volwassenen. Als het kind van streek is na een vaccinatie dwing deze dan niet om te eten.
Drinken is wel belangrijk. Het lichaam is op dit moment bezig zijn energie aan te wenden voor andere zaken.
Het immuunsysteem is in volle gang om de virussen of bacteriën te bevechten en heeft dan geen tijd over om
ook nog voedsel op een effectieve manier te verteren.
Als het kind dan toch weer wil eten of een bepaalde tijd is verstreken. Dan is het belangrijk om vooral veel
groenten en fruit onderdeel van de voeding te laten zijn. Laat gluten, koemelk, suiker en andere belastende
voeding achterwege totdat het kind hersteld is. Hoe verser en onbewerkt de groenten en fruit zijn, hoe beter
het is. Zoals eerder geschreven bevat het voedsel dat in de volle grond buiten gegroeid is de meeste fotonen.
Die fotonen zorgen voor levensenergie en dat is wat het kind nu hard nodig heeft.
Goede keuzes in fruit zijn citrusvruchten, zoals sinaasappel, grapefruit en citroen. Deze zijn erg reinigend. Ze
zorgen voor aanvulling in maagzuur en maken het lichaam meer basisch. Water- en cantaloupe meloen, blauwe
druiven (met pit), en bessen zijn goed voor de nieren. De nieren zorgen voor filtratie van al het lichaamsvocht
en zijn met deze voedingsmiddelen beter in staat om de gebruikte witte bloedlichaampjes en afbraakproducten
te verwijderen.

Watermeloen

Fruit smoothie
met grapefruit
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Om te drinken kan het beste gekozen worden voor reinigende kruiden thee, bijvoorbeeld brandnetel-, kamille-,
venkel- of gemberthee. Water is natuurlijk altijd goed, en mineraalwater kan in tijden van herstel bijdragen
aan de goede mineralen balans. Kies voor een bronwater dat rijk is aan magnesium en silicium voor extra
ontspanning en afvoer van zware metalen.
Zolang niks wordt gegeten of alleen fruit en gestoomde groenten is het lichaam in een periode van ontgiften.
Het is verder niet altijd nodig de schoonmaak te bevorderen met fysieke supplementen of medicijnen. Behalve
wellicht de energetische middelen die door de E.E.N-therapeut zijn aangeraden. Door middel van deze voeding
zullen de verzurende toxinen worden uitgescheiden om de zuurbasebalans te herstellen.
Als het kind niet eet, is het wel van belang om goed te blijven drinken en het kind in de gaten te houden. Deze
manier creëert de grootste mogelijkheden om het lichaam zelf te laten helen.

8.4.3 Ademhaling
Onderdeel van de E.E.N.® therapie leert cliënten om op verschillende manieren te ademen waarmee het
lichaam wordt ondersteund. Kinderen die van de vaccinatie belasting af willen komen, kan daarom het beste
meteen een goede ademtechniek worden geleerd waarbij ontspanning en het parasympatische zenuwstelsel
worden gestimuleerd. Dit komt de lichaamswerking ten goede, bevordert de slaap en de spijsvertering.
Buikademhaling is waar het mee begint. Door de dag heen kan op ontspannen manier adem worden gehaald via
buikademhaling.

8.4.4 Beweging
Een activiteit als yoga, tai chi of meditatie kan deze ademhaling bevorderen. Andere inspannende beweging is
ook goed. Zorg dat het kind elke dag in ieder geval een uurtje lekker actief bezig is met onder andere fietsen,
klimmen of rennen. Activiteiten zorgen op een ontspannen manier dat de bloedsomloop, lymfevochtstroming
en daarmee afvoer van afvalstoffen wordt bevorderd. Buikademhaling doet dit ook alleen richt zich meer op
het stimuleren van de organen.

8.4.5 Zon
Als het kind dat uur elke dag buiten speelt, kan het meteen wat extra zon in zich
opnemen wat de vitamine D maar ook het aantal fotonen verhoogd. Midden in de
zomer midden op de dag is natuurlijk wat overdreven, maar zo lang je schaduw
langer is dan je lichaamslengte kan je veilig naar buiten.
Zonenergie is levensenergie.
Het lichaam verbetert doordat de levensenergie in het lichaam vermeerdert,
dat is hier het doel.
Energetische schade kan door deze methoden eerder herstellen. Het is het eigen
lichaam en eigen energiesysteem van de ziel, via de aura en meridianen wat hier
het werk doet.
Zon zorgt voor Energie
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9

Conclusie

Conclusie aan de hand van de twee gestelde onderzoeksvragen en de deelvragen.

1) Welk effect heeft het toedienen van een vaccinatie op het fysieke, emotionele en energetische
lichaam bezien vanuit de natuurgeneeskunde?
a) Bestaat eenduidigheid in de chakra’s en energievelden die uit balans zijn?
b) Hoe verlopen de fasen van Reckeweg bij pathologie na vaccineren? Worden de Fasen van Reckeweg
versneld doorlopen bij vaccinatie?
c) Hoe is de drainage bij vaccinatie?
d) Welke fysieke, mentale of emotionele klachten melden cliënten met vaccinatieschade?

Uit de analyse in deze scriptie blijkt dat het fysieke, emotionele en energetische lichaam uit balans raken bij
vaccinatie. Op al deze niveaus wordt bewust een verstoring aangebracht in de vorm van fysieke toxische
stoffen, een heftige emotionele ervaring en de energetische lading van het vaccineren.
Er is geen algehele eenduidigheid gebleken bij cliënten met vaccinatieschade. Vaak voorkomend is een
verstoring van meerdere chakra’s en energievelden waarbij de oorzaak te vinden is in een verstoring van de
voetchakra’s en het basischakra.
Te meten valt een drainage probleem omdat te veel toxische stoffen in het lichaam aanwezig zijn om te
verwerken. Dit betekent dat de fasen van Reckeweg inderdaad versneld worden doorlopen bij vaccinatie.
Eerdere toxinen belasting zoals medicatie, de bevalling, of vergiftiging kan het proces verder bevorderen.
Vaccinatie dient in deze ook te worden gezien als een allopathisch medicijn.
Het is niet te zeggen dat iedereen die gevaccineerd wordt een drainage probleem eraan overhoudt. Mensen
met een andere erfelijke, genetische eigenschappen of constitutie kunnen zonder therapie of hulp de fasen in
omgekeerde volgorde terug lopen en hebben dan dus geen drainage probleem. Deze zullen dan waarschijnlijk
ook niet bij de E.E.N.® therapeut terecht komen met klachten.
Cliënten met vaccinatieschade of het Post Vaccinaal Syndroom melden zich met vaak lichamelijke, psychische
en emotionele klachten. Het hele systeem is aangedaan en de klachten kunnen zich daarom op alle niveaus
bevinden. Bij klachten vlak na het vaccineren is het aan te raden om de bijsluiter van het vaccin op te zoeken
en te kijken of het symptoom daarbij staat. Opvallend hierin zijn veranderd slaapgedrag, drukke kinderen die
hun energie of gevoel niet kwijt lijken te kunnen raken. Bij baby’s zie je ook vaak apneu, of heel veel slapen.
Alle psychische problemen, en problemen met de hersenen zouden gerelateerd kunnen zijn. Emotioneel labiel
zijn is een dergelijk voorbeeld. Aan te raden is om deze bijwerkingen te melden bij het Lareb.

2) Welke behandelingen zijn geschikt voor de cliënt met vaccinatieschade?
Behandeling met E.E.N.® therapie is zeer geschikt. De therapie gaat chakra’s en energie velden balanceren en
daarna is de drainagekuur te volgen. Aanvullend zou de voeding wat strenger aangepakt mogen worden om het
lichaam zo veel mogelijk te laten ontgiften van de toxinen. Hiermee wordt vers fruit en verse groenten bedoeld
die veel fotonen bevatten. Daarnaast is het laten staan van verzurende voedingsmiddelen belangrijk.
Aanvullende supplementen die in de scriptie beschreven staan, kunnen ook veel toevoegen aan een sneller
herstel.
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10 Nawoord
Het onderzoeken naar alle ins en outs van vaccinatie heeft mij enorm geboeid. Het onderzoeksonderwerp ging
gewoon veel dieper dan dat in een scriptie te beschrijven is. Vandaar dat ik eerst mijn thesis heb geschreven
over de fysieke effecten van vaccinatie en de relatie tot de psychopathologie.
Wat velen zich waarschijnlijk afvragen na het lezen van de scriptie is: “Hoe is het nu met jullie gegaan?”
Via een meting ben ik er achter gekomen dat ons zoontje een kwik belasting bleek te hebben. Aangezien hij op
dat moment nog geen vaccinatie gehad had, kon dat alleen betekenen dat dat via mij in zijn lichaam gekomen
was. Waarschijnlijk door de eerdere vaccinaties, maar ook door het eten van tonijn in combinatie met een al
slecht ontgiften van mijn lichaam.
Een aantal maanden voordat wij naar het tropische regenwoud vertrokken, heb ik die vaccinatie gehaald
denkende dat dit verplicht was. Uiteraard wist ik op dat moment wel dat het niet zo echt gezond was, maar
wat het precies in je lichaam uithaalt, was me niet bekend. Ook is vaccineren in Nederland niet verplicht.
Sommige landen verplichten wel een Gele Koorts vaccin voordat je het land in mag. Inmiddels weet ik meer
van de materie en zal hier geen vaccinatie meer plaatsvinden.
Ten schrijven van deze scriptie is mijn zoontje net 3 jaar geworden. Hij houdt echt van zijn groenten en fruit.
Uiteraard eet hij ook lekkere ijsjes en af en toe een snoepje, maar wel op een zo natuurlijk mogelijke basis.
Op deze manier houdt hij zijn juiste zuur/base balans en krijg hij genoeg energie in de vorm van fotonen en
voedingsstoffen.
Mijn persoonlijke intuïtie zegt dat een gezond lichaam één of andere microbe gemakkelijk aankan en dat een
verzwakt systeem veel vatbaarder is voor welke ziekte dan ook. Door het eten van gezonde voeding, het
ontwikkelen en volgen van je intuïtie kun je zien welke lessen er in het leven voor je zijn. Deze lessen kun je
via je intuïtie ontvangen en zo kun je voorbereid zijn op wat komen gaat, je bent in controle en
verantwoordelijk voor je eigen leven. Een ziel heeft veel meer moeite met een lichaam vol toxinen dan met
een schoon lichaam, en je intuïtie zal groeien hoe gezonder je bent.
Een schoon, gezond en prettig lichaam wens ik iedereen toe. Ik raad iedereen dan ook aan om hier aandacht,
tijd en rust aan te gunnen in deze hectische tijd.
Het is aan ieder mens om te beslissen hoe zij omgaan met voeding, medicatie, of vaccinatie. Maak daarom die
keuze waar jij je goed bij voelt. Mijn scriptie is bedoeld om meer inzichten te geven in de werking van het
lichaam, de effecten van zonlicht, voeding vol licht, medicatie en methoden om gezond te blijven waarbij ik
dankbaar ben Instituut E.E.N.® tegen gekomen te zijn. Daarbij ben ik trots gebruik te mogen maken van de
handvaten die mij tijdens deze opleiding aangereikt zijn.
Ik hoop in mijn verdere leven nog veel mensen te mogen ontmoeten en hen een soortgelijke handreiking te
kunnen doen naar gezondheid en welzijn.

"The only certain way to prevent vaccine damage is – don’t be vaccinated ”
(Isaac Golden, auteur Vaccination & Homoeoprophylaxis 1989)
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Biofotonen
De boodschap van water
Homeopathie, de kracht van subtiele geneeskunst
The Zen eye (Sokei-an)
Nutrient Power: Heal Your Bio-chemistry and
Heal Your Brain’
Orthomoleculaire voeding
Healing the New Childhood Epidemics
Autism, ADHD, Asthma and Allergies
Lymphbuster
The Detox Miracle Sourcebook
U kunt veel meer dan u denkt
Folder: “DesensPro”
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Water heeft een geheugen
Diagnostisch Kompas 2003.
College voor zorgverzekeringen, 2003; 745-48 en 801-02.)
Betaine supplementation decreases plasma homocysteine
concentrations but does not affect body weight, body
composition, or resting energy expenditure in human
subjects.
Practical usage of gamma-oryzanol on chronic gastritis.
ShinyakutoRinsho25(5):3.1976.
Onderzoeken met relatie naar Autisme,
neurologische schade en vaccins.
Onderzoeken naar schadelijke effecten van aluminium
en kwik verbindingen. Myelinisatie en Methylatie.
Effect van moedermelk op de darmen.
Lekke (hyperpermeabele)darm.

11.3 Websites:
http://www.naturafoundation.nl/
http://www.oerzuiver.nl/
http://www.de-poort.be/

11.4 Bijlagen
Bijlage 1
Bijlage 2
Bijlage 3
Bijlage 4
Bijlage 5
Bijlage 6
Bijlage 7

Energetische visie op vaccinatie

: Onderzoeken zonder specifieke verwijzing in scriptie
: Protocol E.E.N.® therapie
: DKTP Infanrix-IPV Bijsluiter professionals (2015-07-17)
: BMR MMRVAXPRO Bijsluiter professionals (2015-05-27)
: Schema ontstaan van vaccinatieschade
: Schema Glutathioncyclus
: Verantwoording en oorsprong afbeeldingen
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