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Chronique scandaleuse 1996
"Het is een idioot natuurlijk," zei hij. "Ook idioten moetje zijn opzet. Hij ontdekte het bestaan van de Ergos, een kamergroot
serieus nemen, " antwoordde Beerta. "Idioten kunnen heel gevaarlijk
apparaat, waarmee de duurbelastbaarheid gemeten kan worden. In
zijn. "
het enorme gevaarte zitten in een computersysteem gegevens van
Mijnheer Beerta (pag.45). J.J. Voskuil 12.500 functies en beroepen, zodat volstrekt objectief vastgesteld kan
worden hoelang iemand een bepaalde taak kan blijven uitvoeren.
Soerjanto is te bereiken via de Nationale Vereniging FibromyNet als vorig jaar weer een kleine bureau-opruiming met faits algie-patiënten te Nieuwe Pekela. Menigeen zal hem via die weg
divers op het gebied van de charlatanerie. Elk bericht zou vol- weten te vinden, want hij stelde aan het eind van het artikel: "Fibrodoende stof bieden voor diepgravende analyses en commentaren, myalgie is niet te genezen. Maar ik ken wel diverse behandelmemaar in het kader van de scheiding tussen nieuws en commen- thoden waarmee ik de symptomen kan verminderen: minder pijn en
taar - een scheiding die in het Actieblad zeldzaam zal blijven, dat meer energie. En mijn behandelingen zijn erop gericht om die neerbeloven wij - nu de harde feiten zonder verdere toelichting. Dat waartse spiraal, waarin mijn patiënten terechtkomen, te doorbreken."
ieder zich er het zijne van moge denken!
Nergens last van
Microben
In een folder van het Van Rein Instituut te Alkmaar, dat o.a.
Brooker's kleurentherapie toepast bij post-traumatische dystrofie, bij
MS, ME en onbegrepen pijnklachten staat de volgende informatie:
'Tijdens de behandeling wordt de kleur die overeenkomt met de frequentie van de microbe teruggevoerd in het lichaam met behulp van
een radio-draaggolf. De patiënt is hiervoor direct verbonden met de
zogenaamde oscillatormachine. Bloedbaaninfecties zijn eenvoudig te
stoppen. Door aansluiting op de machine gaan alle microben circuleren. Infecties in organen en spierweefsel vragen om een intensievere behandeling. Uiteraard is veel afhankelijk van bloedsomloop, leeftijd, vitaliteit en postuur van de patiënt. Gedurende de behandelingsperiode wordt de patiënt dagelijks getest. Om er zeker van te zijn
dat er geen infecties in het lichaam overblijven, wordt de patiënt een
week na de behandeling algeheel gecontroleerd. ( ) De kosten
bedragen ƒ 82,25 per dag en mocht een aanvullende osteopathische
behandeling nodig zijn, dan kost die ƒ 55,- per half uur. ( ) De
behandelend fysiotherapeut R.M.Bartlema is tevens osteopaat,
manueeltherapeut, Reiki-master, NLP-trainer, hypnotherapeut,
acupuncturist en hij heeft zich in de afgelopen jaren volledig gespecialiseerd in de cranio-sacraaltechnieken van Dr. Upledger.'
12.500 functies of beroepen
Artsen mogen geen reclame maken, maar dr.R.Soerjanto,
gepensioneerd revalidatie-arts te Leiden, wordt waarschijnlijk door
dezelfde motieven gedreven als zijn plaatsgenoot René Spiekstra: de
wil om goed te doen is te groot en dan moeten soms andere overwegingen wijken. Al tijdens zijn aanstelling bij het AZL had Soerjanto
veel belangstelling getoond voor de 'zeldzame spierziekte' fibromyalgie en bij zijn pensionering startte hij een adviesorgaan voor fibromyalgiepatiënten. Blijkens een paginagroot interview in
'Weekeinde' van 20 april 1996 heeft Soerjanto 'stad en land afgereisd' om een middel te vinden waarmee de omstreden diagnose
objectief zou kunnen worden vastgesteld. En eindelijk slaagde hij in

Dr. Hing Gwan Kho, anaesthesioloog in het St.Radboudziekenhuis
te Nijmegen, brengt twintig minuten voor de operatie (een prostaatverwijdering) de naaldjes aan, die dan beginnen 'met het activeren
van de natuurlijke morfinespiegel van het lichaam'. Daarnaast ontvangt de patiënt gewone 'westerse' anaesthesie, omdat volgens Kho
'De klassieke Chinese techniek, waarbij de patiënt tijdens de hele
ingreep wakker blijft - zelfs bij hersenoperaties - niet is over te planten naar het westen' en 'dat is ook zijn bedoeling niet'. Toch heeft de
acupunctuur grote voordelen, aldus Kho in een interview met De
Gelderlander van 20 december 1995: "Acupunctuur heeft geen bijwerkingen, zoals misselijkheid en braakneigingen. Ook verstoort
acupunctuur de ademhaling niet. Tijdens de operatie heeft een patiënt
nergens last van, blijft de bloedddruk gelijk en de pols stabiel, en na
de operatie wordt een patiënt sneller wakker."
Qi-stagnatie, Yin-deficiëntie en damp
'Er zijn twaalf hoofdmeridianen. Twee of meer meridianen zijn altijd
aan elkaar gekoppeld en beïnvloeden elkaar bij verstoringen; bijv. de
nier- en blaasmeridiaan of de lever- en galblaasmeridiaan. Op deze
meridianen liggen acupunctuurpunten, die men kan beïnvloeden
d.m.v. naalden en elektrische, thermische of mechanische prikkels.
De Qi-energie is een verzamelnaam. Qi zorgt voor de transformatie
en transport, de beweging, de verwarming en de bescherming van het
(vervolg op pag. 2)
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van twee maanden. Het slachtoffer werd door haar man naar de
zogeheten Pater Pio Stichting gebracht. Ze werd daar tussen maart
en oktober 1994 vastgehouden, mishandeld en vastgebonden. Als zij
naar buiten mocht werd zij met een touw om haar pols aangelijnd.
De rechtbank zei niet te twijfelen aan de goede bedoelingen van de
medewerkers van de stichting, maar verweet hen lichtvaardig en
geheel op eigen gelegenheid een therapie toe te passen die was gebaseerd op religieuze inspiratie en die dus niet te toetsen viel.
(De Volkskrant, 10 juli 1996)
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lichaam. (
) Lichamelijke klachten worden veroorzaakt door een
blokkade: teveel of te weinig Qi. (...) Bestaat bij een persoon reeds
een tekort aan Qi, dan kan een externe prikkel (trauma, fraktuur of
infuus) leiden tot stagnatie en tot reflexdystrofie. ( ) Bij de besproken patiënt (een man met een gebroken been) was er sprake van Qistagnatie, Yin-deficiëntie en damp.'
G.J.D.Bleijerveld, revalidatie-arts in het artikel 'Sympathische
Reflexdystrofie en Acupunctuur'. Gepubliceerd in het BMC Medisch
Journaal (juni 1996), een uitgave van het Groot Ziekengasthuis te
Den Bosch.
Sjamanen en psychologen.
Sjamanen uit Afrika en Azië en westerse psychotherapeuten hebben
elkaar ontmoet op het eerste wereldcongres over psychotherapie in
Wenen, gehouden in juli 1996. De voorzitter van de Wereldraad voor
psychotherapie Pritz verklaarde, dat de sjamamen hun visie zouden
geven op de behandeling van emotionele problemen. "Zij hebben
allemaal een training vanjaren achter de rug en zijn in hun culturele
context verantwoordelijk voor het geestelijk welzijn van hun cliënten," aldus Alfred Pritz.
(Trouw, 1 juli 1996)
Goede bedoelingen.
Omdat ze een geesteszieke vrouw zou hebben mishandeld is de
Tubbergse gebedsgenezeres T.W. door de rechtbank te Almelo veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf. Twee van haar medewerkers kregen dezelfde straf. De echtgenoot, die zijn 44-jarige vrouw
overleverde aan de gebedsgenezeres, kreeg een vorwaardelijke straf

Nog geen gemeengoed
'Darwin heeft ook een helder oog voor de hocus-pocus in de geneeskunde van zijn dagen waardoor hij twee kinderen verliest en zelf zijn
hele leven met een onbegrepen kwaal worstelt. Zijn kritische
beschrijving van de homeopathie getuigt van een realistische instelling die helaas ruim 150 jaar later nog geen gemeengoed is geworden.'
Uit een recensie van Charles Darwin's letters (Cambridge
University Press) door F.L.Meijler. NtvG 5 oktober 1996, pag. 2012.
Jogging baby
'Al vroeg in de zwangerschap is het ongeboren kind in staat gevoelsindrukken waar te nemen en daar op te reageren. Wanneer het kind
wordt aangeraakt, wordt duidelijk dat een 'goede hand' wordt
gevolgd en een zakelijke of dwingende hand niet. Aan 'goede handen' kan een kind zich toevertrouwen. Dit vertrouwen in een ander
en daardoor in zichzelf is van invloed op de harmonische ontwikkeling van het kind.
Bij problemen tijdens de zwangerschap, zoals harde buik, jogging
baby of bekkeninstabiliteit, kan deze begeleiding hulp bieden.
(
)
Haptotherapie is niet geschikt voor mensen met een psychopathologische achtergrond, maar wel voor mensen met lichte persoonlijke groei- en ontwikkelingsverstoringen of een slecht ontwikkeld
tastvermogen. Te denken valt aan de volgende klachten: stress, overspannenheid, depressiviteit, fobie, rouwverwerking, hyperventilatie,
chronische hoofdpijn, etcetera.'
Uit de folder Fysiotherapie Enkhuizen van het Westfries Gasthuis.
De folder is na 'ontdekking' door de medische staf door de directie
direct uit de roulatie genomen.

